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.----~coNGRESSO NACIONAL-~......., 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1989 

Aprova o texto da Convenção lnteramericana para Prevenir e Punir a Tortura, concluída 
em Cartagena das Índias, Colômbia, em 9 de dezembro de 1985, por ocasião da XV Assembléia 
Geral da Organização aos Estados Ameriéanos - OE4, e a$§inada pelo Brasil em 24 de . 
janeiro de 1986. · · · 

Art J9 É aprovado o texto da Convenção lríteramericana para Prevenir e Punir a Tortura, concluída 
em Cartagená~ das Índias, Colômbia, ·em 9 de dezembro de 1985, por ocasião da XV Assembléia Geral 
da Organização dos Estados Americanos - OEA, e assinada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1986. 

Art. 2• Este. decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de maio de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

COI'IIIENÇÃO INTERAMERICANA 
PARA PREVENIR E PUNIR 

A TORTURA 

Os Estados Americanos signatários da pre-
sente Convenção, -

Conscientes do disposto na Convenç.§o 
Americana sobre Direitos_ Humanos, no sen
tido de que ninguém deve ser submetido {:! 
torturas, nem a· penas ou tratamentOs cruéis, 
desumanos ou degradantes; 

Reafirmando que todo ato_de tortura ou ou
tros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes constituem uma ofensa à dig· 
nidade humana e uma negação dos princípios 
consagrados na Carta da Organização dq_~ Es
tados Americanos e na Carta da Nações Uni-

·--. -- - - ' -- ·:' -- • C' 

das, e são violatórios aos direitos humanos 
e liberdades fundamentais proclamados na 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do J:lomem e na Declaração Universal dos Di· 
reit?s do Homem; 

" 
_ Assinãlando que, para tomar efetlvas as nor-

mas pertinentes contidas nos instrumentos 
universais e regionais aludidos, é necessário 
eJaborar uma convenção lnteramericana que 
previna e puna a tortura; 

Reiterando seu prOpósito de consolidar nes
te ContinenTe ãS condições que permitam o 
reconhecimento e o respeito da dignidade ine
rente à pessoa humana e assegurem o exer
cido pleno das suas liberdades e direitos fun
damentais; 

Convieram no seguinte: 

Artigo I 

Os Estados-partes obrigam-se a prevenir e 
a punir a tortura, nos termos desta Convenção. 

Artigo 2 

Para os efeitos desta Convenção, entender
se-á por tortura todo ato pelo qual são infligi
dos intenciona1mente a uma pessoa penas ou 
-sofrimentos físicos ou mentais, -corri "fins de 
investigação crimina1, como-mefo de iritifnida
ção, como castigci pessoal, como medida pre
ventiva, como pená ou com qualquer outro 
fim. Entender-se-A também como tortura a 
aplicação, sobre uma pessoa, de métodos ten
dentes a anular a persona1idade da vitima, ou 
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a diminuir sua capacidade física ou mental, 
embma não causem dor física ou angústia 
psíquica 

Não estarão c:::omprendidos no conceito de 
tortura as penas -ou sofriment-os físic-os- ou 
mentais que sejam unicamente conseqüência 
de medidas legais ou inerentes a elas, con
tanto que não incluam a realização dos atas 
ou a aplicação dos métodos a que se refere 
este artigo. - '" ~ - -

Artigo 3 

Serão responsáveis pelo delito de tortura: 

a) es·emptegadós ou funcbnários públicos 
qUe, atuando nesse caráter, brd(:!nem sua co
missão ou instigUem ou induzam a·ela, come
tam-no diretamente ou, podendo impedi-lo, 
não o façam; 

b) As pessoas que, por instigação dos ful)
cionários ou empregadOs públicos a que sê 
refere a alinea a, ordenem ·sua comissélo, "insti_
guem ou induzam a ela, cometam-no direta
mente ou nele sejam cúmplices. 

Artigo4 

O fato de haver agido por ordens superiores 
não eximirá da responsabilidade penal corres
pondente. 

ArtigoS 

Não se invocará nem admitirá como justifiM 
cativa do delito de tortura a existêndã de éir
cunstãncias tais como estado de guerra, a 
ameaça de guerra, o estado de sítio ou de 
emergência, a comoção ou conflito- ln temo, 
a suspensão das garantias constitucionais, a, 
instabilidade política interna, ou outras emer~ 
gências ou calamidades públicas. 
• Nem a periculosídade do detido _ou conde
nado, nem a insegurança do estabelecimento 
carcerário ou penitenciário podem justificar 
a tortura. 

Artigo 6 

Em conformidade com o \disposto no artigo 
1, os Estados-partes tomarão medidas efet!vas 
a fim de prevenir e punir a tortura no âmbito 
de sua jurisdição._ 

Os Estados-partes assegurar-se-ão_ de que 
todos os atas de tortura e as tentativas de 
praticar atas dessa natureza sejam conside
rados delitos em seu direito penal, estabele~ 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ................................. .-.• a ............ NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso .................. ~------~-·-----~---NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. -

<:eildo penas severas pãra sua punição, que 
levem em conta sua gravidade. 

Os EstadosRpartes obrigam-se também a 
tomar medidas efetlvas para_ prevenir e punir 
·outros tratamentO$ ou penas cruéis, desoma
rios ou degradantes, no âmbito de sua juris-
dlçAo:-~-- · ~ ~ 

Artigo 7 

Os EStados-partes tornarão medidas para 
que, no treinamento de agentes de polída e 
de outros_ funcionários públicos respons"áveis 
pela custódia de pessoas privadas de liberda
de, provisória ou definitivamente, e nos interro
gatórios,_ detenções ou prisõe·s, se ressalte de 
rt~aneira eSpecial a proibição do emprego da 
~rtura. , __ _ 

Os Estados-partes tornarão também medi
das semelhantes para evitar outros tratamen
tos ou penas ctuéis, desUmanos ou degra
dantes. 

Artigo 8 

Os Estados-partes asseguraráo a ilualquer 
pessoa que denunciar haver sido submetida 
a tortui.ã, no âmbito de sua jurisdição, o direito 
de que o caso seja examinado de maneira 
imparcial. · 

Quelrtdo houver denúncia ou razão fundada 
para supor que haja sido cometido ato de tor
tura, no âmbito de sua jurisdição, os Estados
partes garantirão que suas autoridades proce
derão de oficio e imediatamente à realização 
de uma investigação sobre o caso e iniciarão, 
se for cabível, o respectivo processo penal. 

Uma vez esgotado o procedimento jurídico 
interno do Estado e os recursos que _este pre
vê, o cas'd poderá ser submetido a instâncias 
internacionais, cuja competência tenha sido 
aceita por este Estado. 

Artigo 9 

Os ES1ados-partes comprometem-se a es
tabelecer, em suas legislações nacionais, nor
m~s que garantam compensação adequada 
para as vítrrhaS do delito de tortura. 

Nada do disposto neste artigo afetará o di
reito que possa ter a vftima ou outras pessoas 
de receber compensaç:ão em virtUde da legis

_laçã:o nacional existente, 

Artigo 10 

Nenhuma declaração que se comproVe ha~ 
ver sido obtida mediante tortura poderá ser 
admitida como prova num pfôcesso, salvo em 
processo-instaurado contra a pessoa ou pes
soas acusadas de havê-la obtido mediante 
atos de tortura e unicamente como prova de 
que, por esse meio, o acusado obteve tal de
claração. 

Artigo 11 

Os E.Stados-j:mrtes tomarã-o as medidas ne
cessárias para conceder a extradição de toda 
pessoa acusada de delito de tortura ou conde
nada por esse delito, de conformidade com 
Suá.S legislações naCionais -sObre 'exti:adição e 
su~s 6briQaçôe~ iilteina~iOtlais nessa matéria. 

Artigo 12 

Todo Estado-parte tornará as medidas aie
cessárias para estabelecer sua jurisdição sobre 
o delito desçJjtÇ> nes_ta Conv~nção, nos seguin-
tes casos:. _ _ . . . . . 

~) quando a tortura l')ouver sido_ cometida 
no âmbito de sua jurisdição; 

b) quando o suspeito for nacional do Esta
do-parte de que se trate; 

c) quando a vítima for nacional do Estado
parte de que se trate e este o considerar apro
priado. 

Todo Estado-parte tomará também as me
. didas necessárias para estabelecer sua jurisdi

ç!o sobre o delito _descrito nesta Convençao, 
quando o suspeito se encontrar no âmbl!o 
de sua jurisdição e o Estado não o extraditar, 
de conformidade com o artigo 11. 

Esta Convenção_ não exclui a jurisdição pe
nal exercida de conformidade com o direito 
interno. 

Artigo 13 

O delito a que se refere o artigo 2 será consi
derado incluído entre os delitos que são mo
tivo de extradição em todo tratado de extra
dição celebrado entre Estados-Partes. Os Es
tados-Partes comprometem-se a incluir o de
lito d_e tortura como caso ·de extradição em 
todo tratado de extradição que celebrarem en
tre- si no futuro. 

To do Estado-Parte que sujeitar a extradição 
à existência de um tratado poderá; se receber 
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de outro_ Estado-Parte. com o qual não tiver 
tratado, uma solicitação ele extradiçã_q,_ consi
derar esta ConvençãO con,-0-ã base-}Uridica 
necessária para a extradição referente ao delito 
de tortura. A extradlç!o estará sujeita às de
mais condições exigíveis pelo direito do Esta
do requerido. 

Os Estados-Partes que não sujeitarem a ex
tradição à existência de um tratado reconhe
cerão esses delitos como casos de extradiçào 
entre eles, respeitando as condições exigidas 
pelo direito do Estado requerido. 

Não se concederá a extradição nem se pro
cederá à devolução da pessoa requerida quan
do houver suspeita fundada de que corre peri
go sua vida, de que s_erá submetida à tortura, 
tratamento cruel, desumano ou degradante, 
ou de que serâ julgada por tribunais de exce· 
ção ou ad hoc, no Estado requerente. 

Artigo 14 

Quando um Estado-Parte não conceder a 
extradição, submeterá o caso às suas autori· 
dades competentes, como 'se o dentO hou
vesse sido cometido no âmbito de sua jurisdi
ção, para fins de investigação e; quando for 
cabível, de ação penal, de conformidade com 
sua legislação nacional. A decisão tomada por 
essas autoridades será comunicada ao Estado 
que houver solicitado a extradição: 

Artigo 15 

Nad~ do disposto qesta,Conven,ção poderá 
ser interpretado corpo Jiml~çiio d9 direito.cle. 
asilo, quando for cabível, nem como modifi· 
cação das obrigações dos Estados-Partes em 
matéria de extradição. 

Artigo 16 

Esta Corivenção deixa a salvO o disposto 
pela COrivenção Americana s_obre Direitos Hu· 
manos. pbr outras convenÇões sobre a maté· 

ria_ e peJo Estatuto da Comissão Tnterameri
cana de Direitos Humanos com relação ao 
delito de tortura. 

Artigo 17 

Os Estados-Partes comprometem-se a in
forinaf a·comissãa lnteramericanade Direitos 
Humanos sobre as medidas legislativas, judi
ciais, ·administrativas e de outra natureza que 
adotarem em aplicação desta Convenç-ão, 

De conformidade c_om suas atribuições, a 
Çomiss~ijo_lntefãmericana de Direitos Huma
nos procurará analisar, em seu relatório anual, 
a situação prev-alecente nos Estados
Membros da Organização dos Estados Ameri
canos, no qUe diz respeito à prevenção e su
pressão da tortura. 

Artlgo 18 

Esta Convenção estará aberta à assinatura 
dos Estados-Membros da Organização dos 
Estados Americanos. 

Artigo 19 

Esta tonvenç-~o ~starft sujeita a ratificação. 
Os instrumentos de ratificação serão deposi
tados ·na Secretária Geral da Organização do§ 
Estados Americanos. 

Artigo 20 

Esta Convenção ficará aberta à adesão de 
qualquer outro Estado Americano. Os instru
mentos de adesão serão depositados na Se-
cretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanas. 

Artlgo21 

Os Estados-Partes poderão formular reser
vas a esta-Convenção no momento de a pro~ 
vá-Ia, assiná-la, ratificá-la ou de a ela aderir, 
contanto que não sejam inCOmpatíveis com 

o objeto e o fim da Cõnvenção e versem sobre 
uma ou mais disposições especificas. 

Artigo 22 

Esta Convenção erifrará em Vigor no trigé
simo dia a partir da data em que tenha sido 
depositado o segundo instrumento de ratifica
ção. Para cada Estaâo que ratifiCar a Conven
ção ou a ela aderir depois de haver sido depo
sitado o segundo instrumento de ratificação, 
a Convenção entrará em vigor no trigésimo 
dia a partir da data em que esae Estado tenha 
depositado seu instrumento de ratificação ou 
adesão. 

. J\rtl.go 23 

Esta ConVen"çã_O Ví9orará iÍldefiÍlidamerité, · 
mas qualquer dos Estados-Partes poderá de
nunciá-la. O instrumento de denúnica será de
positado na Secretaria Geral da Organização 
dos Estados Americanos._ Transcorrido_ um 
ano, contado a partir da data de depósito_ do 
instrumento de denúncia, a Convenção ces
sará em seus efeitos para o Estado denun
ciante, ficando subsistente para os demais Es
tados-Partes. 

Artigo 24 

O instrumento ori_ginal. çl.esta Convenção, 
cujos textos em português, espanhol, francês 
e inglês são igualmente autênticos, será depo· 
sitado na Secretaria_ Geral da Organi,zaçãa dos 
Estados Americanos, que enviará cópia auten
ticada do seu texto para registro e publicação 

-à Secretaria das NaÇões Unidas, de confor
midade com o artigo 102 da Carta das NaçõeS 
Unidas. A Secretaria Geral da Organização dos 
Estados Americanos comunicará- aos Esta
dos-Membros-âa r_eferida OrganiZação é aos 
Estados que tenham aderido à Convenção, 
as assinaturas e o:s_depósitos de instrumentos 
de ratificação, adesão e denúncia, bem como 
as reservas que houver. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arl 49, inciso l, da Constituição, 

e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1989 

Aprova o texto da Convenção n• 144, da Organização Internacional do Trabalho -
orr, sobre consultas tripartites para promover a aplicação das normas internacionais do trabalho, 
adotada em Genebra, em 1976, durarlte a 61' Reunião da Conferência internacional do Trabalho. 

Arl 1• É aprovado o texto da Convenção n• 144, da Organização Internacional do Trabalho -
orr, sobre consultas tripartites para promover a aplicação das normas internacionais do trabalho, adotada 
em Genebra, em 1976, durante a 61' Reunião da Conferência Internacional do Trabalho. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federa, 1' de junho de 1989. -·senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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CONFERÊJ'!CIA INTERNACIONAL 
DOTRA!lALHO 

CONVENÇÃO 144 

CONVENÇÃO SOllRE CONSULTAS 
. TRIPARlTIES PARA PROMOVER 

A APLICAÇÃO DAS NORMA$ INTS<NAOO· 
NAIS DO TRABALHO 

_OrganizaÇão Intem<:~cional do Traba1ho a que 
se refere o artigo 5, parágrafo 1, adiante. 

2.- A natureza e a forma dos procedimen
tos a que se refere o parágrafo 1 deste artigo 
deverão ser determinadas em cada país de 
acordo coin a Prática nacional, depo[s de ter 
consultado as organizações_ representativas, 
sempre qu_e tais organizações existam e onde 
tais procedimen_tos ainda n~o tenham si_do es
tabelecidos .. 

A Conferência Gerãl da Organização Inter-
nacional do Trabalho:- -~go 3 

Cofl.Vbcada_em Genebra pelo ConS'elh_o de ._L __ Qs representantes dos empregadores 
Administração da Repartição Internacional Qo e dos_trabalba_dores, para efeito dos procedi-
Trabalho, e reunida naquela ck!ade em 2 de mentes_ previstos na pres_ente Conven~áo, se
junho de 1976, em sUã sexagéssima primeira rão eleito~ _livremente por suas organizações 
reunião; representativas, sempre que tats organizações 

Recordando as disposições das convenções existam. 
e recomendações intemacfonais do trabalho 2~- Os empregadores e os trabalhadores 
existentes- e em partkular a Convenção so- estarão representados em pé de igualdade em 
bre a liberdade sindical e a proteção ao direito qUalquer organismo mediante o qual sejam 
de sindic:afização, de 1948; a Convenção Sobre _ JeVcldas a cabo as consultas. 
o direito de sindicalização e de negoc::iação 
coletiva, de 1949, e a Recomendação sobre 
a consulta (ramos de atívid~d_e econômlca no 
âmbito nacional), de 1960 que afirmam o di
reito dos empregadores e dos_ trabalhadores 
de estabelecer organizações livres_ e indepen
dentes_ e pedem para que sejam adotadas me
didas para promove:r consultas e:fetivas no âm
bito nadonal entre ~ autoridades públicas e 
as_ organizações de __ empregadores e _de traba
lhadores, bem c_omo as disposições de nume
rosas convenções_ e recomendações intern_a
donais do tr&balho que dispõem que sejam 
consultadas as organizações de empregado· 
res e de trabalhadores so_bre as medidas a 
serem _tornadÇis para tomá-Ias ~fetivas; _ . . 

Tendo cons_iderado_ o quarto ponto da or
dem do dia da reun_iã._o_,jntituJacto "Estabele
dmento de mecanismos tripartites para pro
mover a aplicação das normas_ intemac::ionais 
do trabalho", e tendo cteciçJ_id.o certas propos
tas relativas a consultas tripartites para promo
ver a aplicação das normas internacionais do 
trabalho, e _ 

Depois de ter decidido que tais proposições 
revistam-se da forrria de uma convenção inter
nacional, adota, com a data de vinte e um 
de junho de mil nove_çentps e setenta e seis, 
a presente Convenç-ão,_ que poderá ser citada 
como a Convenção sObre a consulta trip~rtite 
(normas ínfemadonªis_çló trabalho), de 1976. 

Artigo 1 

Na presente ConVeri~ãO a eX}:iressão .. orga
nizações representativas" significa as organi
zações mais representativas de empregadores 
e trabalhadores, que gozem do direito de liber
dade sindical. 

Artigo 2 

1. T ódo Membro da Organização lntema
cional do Trabalho que ratifique a presente 
Convenção compromete-se a pôr em prática 
procedimentos que assegurem consultas efe
tivas, entre os representantes do Qovemo, Qos 
empregadores e dos trabalhªdQte__s,_sobre os 
assuntos relacionados çom as atividades da 

Artigo4 

1. A autorid_ade competente será respon
sá'{el peloS serviços_ administra:tivqs de apoio 
aps procedimentos previstos na presente Con
venção. 

2. Celebrar-se-ão os acordos apropriados 
entre a autoridad~ <;Qr:n_petente e as _organi
zações representativas, s~mpre que tais orga
nizações. existam, para financiar a formação 
cte que possam ter necessidade os que tomem 
parte nestes procedimento:;. 

Artigo 5 

1. o objettvo dos Proçedim~ntos -p-revistos 
na pres~te Convenção s_erá o Qe celebrar 
consWtas_sobre: ... _ _ 

a) as respostas dos Governos aos questio
nários relã.tfvos aos pontos iilc!Uídos na ordem 
do dia da Conferência Internac:ional do Traba
lho e os çomentârioS dos Governos sobre os 
projetas de texto a serem discutido_s na Confe
rênçiçt 

b) as propostas qUe devam ser apresen
tadas à autoridade o_~ aut9rida.cles çornpeten
tes relativas à obediência às cOriveftções e re
çomendações,_ em conformidade com o artigo 
i9c cla,<:;qns~'t1llção da O,t9ani_zação Interna-

___ ®.wL49_Tt~lhp;_ ·~ _ _ 
t) o_r_eexame, dentro de intervalos apro

priados, de Convenções não ratificadas e de 
recomendações que ainda não tenham efeito, 
para estudar que medidas poderiam tomar-se 
para -colocá-los em prática e promover sua 
retificação ev~ntual; 

d) as questões que possam levantar as me
mórias que forem comunicadas à Secretaria 
Internacional do Tra_balho em virtud~ do artigo 
22 da ConstitUição da Organização lntema_
cional do Trabalho; 

e} ·as propoStas de denúncias de conven-
çõe_s ratifi_cadas. _ 

2. A fim de garantir o exame adequado 
das questões a que se refere o parágrafo 1 
deste artigo, as consulta,s 9:everão celebrar-se 
dentro de inte_rv~os _apiopriados e fiXãdos de 
comum -acÕrd.Ó e pelo menos uma vez por 
ano. -- "' 

Artigo 6 

Gluando se jul9ar aproPriado, apóS cOrisul
tar às organizaÇões representativas, sempre 
que tais organizações existam, a autoridade 
competente apresentará u_m informe sobre o 
funcionamento dos procedimentos previstos 
na presente ConvenÇão. __ _ 

Artigo 7 
As ratificações formais-da presente co-nven;

ção serão comuniçª_das, para efeito de regi~· 
tro, ao Diretor-GetaJaaRepartição Internado· 
na! do Tràbalho. 

Artigo 8 
L Esta Convenção obrigará unicamente 

aqueles Membros da Orgailização Internacio
nal do Trabalho cujas ratificações tenham sido 
registradas pelo Diretor-GeraL 

2. Entrará em vigor doze meses depois 
da data em que as ratificações de dois dos 
Membros tenham sido reg_istradas pele;> Dire
tor-Geral. _ · _ . 

3. A partir desse momento, _esta _C_on.'!en
ç_ão entrará em vigor, para cada Membro, doze 
méses após a data em que tenha sido realizada 
sua ratificaçãO. 

ÃrtfgO 9 

1. -Todo Membro que tenha ratific:ado està 
Convenção poderá denunciá-la ao expiré!ir um 
período de dez anos, a partir da data em que 
teniJa entrado em vigor, mediante_ UJ'!la ata 
comynicada, para seu registto, ao Dketór-Ge
ral da OrganizaÇão Internacional do Trabalho. 
A denún~_ia_nbo surtirá_ efeito até um ano após 
a data __ em que tenha sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado ~sta. 
Convepção e-que-;num prazà de um ano após 
a expiração do mendon~do período de dez 
anos, não faça uso do dir~ito de denúnCia 
previsto neste artigo ficará obrigado durante 
Um nov:o período de d~ ano_s, podendo, futu
ramente, denúncia-r esta Convenção áá expirar 
cada período de dez anos, na cOndiç._ões pre-

. vistas neSte ~uti.9o. · ' - · · 

Artigo 10 

L O Diretor-Geral da Repartição Interna
éronal do Trabalho notificará todos os Mem
broS -da Organização Internacional do Trªba
lfio do rêgistrO de quantas ratíficações,-âecla
rações e denúncia:; lh~ _comuniquem os !'4em- : 
bras da organização. · 

2. Ao notificar os Membros da Õrganiza
ção d_o registro da segu_l)da raijfic'!lção que 
lhe tenha sido comunicada, o Dire.tor-Geral 
informará os Membro da Organização sobre_ 
a çl.C!.ta em que er:ttrará em vigor a presente 
Convenção. -

Artigo 11 

O Diretor-Qeral Q.a Repartição Int~rnªdonal. 
do trabalho apresentará ao Secretário-G_eral 
das NaÇões unl_das, para cifeito -de registro e 
em cOnformidade com o artigo 102 da Carta 
das Naçõe_s _Unidas, u~a informação com
pleta sobre todas as ratificaÇões, dedarações · 
ê atas de denúncia que tenham sido registra
das de acordo com os artigos precedentes. 
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Artigo 12 

Sempre que julgar necess.ário, o Coriselho 
de Administração da Secretaria lntemadonal 
do Trabalho apresentará à Conferência uma 
memOria sobre a aplicação da Convenção, e 
considerará a conveniência de incluir na or
dem do dia da Conferência a questão de sua 
revisão total ou parcial. 

Artigo 13 

1. Caso a Conferência adote uma no'la 
Convenção que implique a revisão total ou 

1-ATADA6B•SESSÃO,EM 1•DE 
JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -MensagensdoSerihOrPresi
dente da República 

-N• 111189 (n" 225189, naorigemí.-re
ferente a escolha do Sr. Dario Moreira de 
Castro Alves~7.-''tirlistr6--de Primeii'a dasse, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular da Polônia. 

- N• 112189 (n• 226/89, na origem), 
referente a escolha do Sr. Ronaldo Mota 
Sardenberg, Ministr_o de_ Primeira. Oasse, 
da Carretra de Dtplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasü junto ao 
Reino da Espanha: - -

1.2.2 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- N•s 35 e 36189-DF (n'S 25 e 26189, 
na origem), restituindo autógrafos de pro
jetes de le.í sancionados. 

1.2.3- Ofido do Presidente do Tri
bunal de Contas da Onião 

- N9 1 96/-GP/89, encarriinhando ao 
Senado Federal o inteiro teor do ""R-elaf6riÕ 
e Voto aprovados_ pelo Plenário daquela 
Corte ao apreciar o relatório conSDiidado 
das inspeções extraordinárias realizadas 
nas empresas do Sistema Siderbrás. _ 

12A - OfícJo do 1' Secretário da 
Câmara dos Deputados 

- N"17/89, comunicando a aprovação 
das emendas do Senado ao. ProJeto de _[,.e i . 
da Câmara n9 11/89. - -- -- - -

1.2.5-Aviso do Presidente do Trl~ 
bunal de Contas da União 

N?501-GP/88, -comuniCándo que o Tri~ 
bunal decidiu pela juntada_ a<? process-o de 
aquisição de 328 apartame~tO_~ em Bra:-í~ 
lia, pelo MPAS, às cOntas do lAPAS relativas 
ao exercício de 1987, errffase de instruçáo. 

pardal da presente, e a menos que a nova 
Convenção contenha disposições em _contrá-
rio: - · 

a) a ratificação, por um·· Membro, da nova 
convenção revisora implicará, ipso }uni, _a de
núnCia Imediata desta Convenção, não obs
tante as disposições contidas.no artigo 9, des
de que a nova convenção reVisora tenha entra-
do ein vt!Jor; - -

b) a partir da data errt que entre em vigor 
a nova convenção revisora, a presente Con-

SUMÁRIO 
12.6-Pareceres 
- Nc 70/8"9, redação: do vencido para 

o turno suplementar do substitutivo ao Pro
jeto de Lei do Senado n" 280/85~DF, que 
concede pensão especial à S-r' Zilda Mo
raes Rêgo Cantanhede, viúva _do Dr. Plínio 
Cantanhede, ex-Prefeito do Distrito Fede_
ral. 
~- N9 71/89, reClação final do Projeto 

de Resolução n~ 183/8_8. gue revoga o item 
VI do art. 406 _e o art. 4 i 2 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, apro~ 
vado pela Resolução n9 '58n2. 

- N9 72/89, re:dação final do Proj~o 
de Resolução n9 20/89, que aprova as con
tas do GOV:.eiTiador do DístritO Federal, refe
rentes ao exercício de 1987, ressalvadas 
as resPonsabilidades imputáveis a gesto
res por infrações legais e danos patrimo
niais de qualquer espécie. 

- N" 73/89,_ sobre o_ Proj_eto de Resolu
ção n9 21)1/89", de 1988,_que cria caigos 
em ComLssão do Orupo-Direção e Asses
soramento Superior, e_ dá outras providên--aas. - -· ~ 

- f'l9 14189,- sobfe o Projeto de Lei do 
Senado n9 80/86; que retifiCa; sem ônus, 
a Lei n9 7 A26, de 17 de dezembro de 1985, 
alterada pelo Decreto n" 9320, de 14 cie
março de 1986, que _estima Receita e ftxa 
a Despesa do Distrito Federal para o exer
dcio financeirO de 1986. 

- N9 75/89, sobre a Proposta de Fiscali~ 
zação e ·controle n9 2/85, elaborada pelo 
Sr. Senador Jutahy Magalháes, que propõe 
fiscalização no Banco Nacional de Desen
vo'virnento Económico e SoeiS:! - BN
bES. 

1.2. 7-Leitura de Projetas 
-Projeto de Lei do Senado n9 129/89, 

de autoria do Senador Pompeu de Sousa, 
,---.que ·concede teparàçáo de natureza eco

nómica aos cidadãos que especifica. 
- Projeto de Lei do Senado n9 130/89, 

de autoria do Senador Edison LoMo, que 
altera o § 39 do -art. 10 de Lei n? 7.671, 
de 21 de setembro de 1988. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 131/89, 
-de ~utori_a do Senador Olavo Pires,_ que 
·altera o- *--2<1 do _art._ 18 da Lei n~ 7.730, 
- de 31 de janeiro de 1989. -

venção cessará de estar aberta à ratificação 
por parte dos Membros. 
- 2. _ESta Convenção continuará em vigor 
em qualquer hipótese, em sua forma e conteú
do atuais, para os Membros que a_ tenham 
ratificado e rião ratifiquem a convenção revi
sora. 

Artigo 14 

As versões inglesa e francesa do texto desta 
Convenção são igualmente autênticas. 

-Projeto de Lei do Senado n9 132/89, 
de autoria da Comissão de Constituição; 
Justiça e Cidaçlania, que regulamenta o 
art. ~ dã COnstituição Federal. 

1.2.8....:.. ComuJÚcaçóes da Presldênda 

- Re_c_ebimento da Mensagem n"' 
113/89 (n• 227189, na origem), pela qual 
ó Senhor Presidente da República, solicita 
autorização para que a União possa con
tratar operaçõ~s çie crédito externo no va

·Jor global de FF 240.000.000,00, a: ser re
passado ao Estado- de São PaUlo atré!-v~s 

--do Banco do Bfasil SA., para aquisição 
de equipamentos médico-hospitalares, de 
origem francesa. - - -

- Recebimento da indicação dos no
ines dos integrantes do PMDB que deverão 
recompor as comissões especiais que~
minam os Projetes _de Lei da Câmara n9 
118/84 e o Projeto de lei do _Senado n? 
277/86: 

1.2.9-Requerimentos 

- N9 301/89, de autori~ dÕ Senaàof 
Carlos Pa_trocín_io, requerendo a tramitação 
conjunta do~ Projeto_s de Lei do S_enado 
h~ 107/8a_e S0/89: - __ - ___ . 

- N9 302/89, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, requerendo 
ao Poder Executivo informações que men-
dona. -

12.10-Discursos do Expediente 

SEIYADOR SALDANHA PERZ/, co
mo Uder-Estabelecimento de barreiras 
alfandegárias pelo governo americano. 

SENADOR MÁRIO MAIA -Criação 
da Comissão de estudos territoriais, no 
Congre§iso Nadorial. Litígio de limites en

-tre os estados ~do Acre e Rondônia. 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO -
HÕmologaçâo das eleições prévias do Par

- tido da Frente Liberal. 

1.2.11-Fala da Presidência 

- Sugefindo a realização de sessao so- _ 
-Jene do __ .Congies_so_ Nacional, no dia 20 
do corrente, destinada a homenagear a 
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França pelo Bicentenário da Revolução. 
Aprovado. 

12.12-'--Ofidos 
- N~ 17 e 18/89, do Presidente da CO

missão de Constituição, Justiça e Cidiãda
nia, comunicando a aprovação dos Proje
tes de Lei do Senado rr 34 e 22189. 

1.2.13 -Comurúcaçáo da Presidência 
- Prazo para interposição de re<:urso, 

por um décimo da composição da Casa, 
para que os Projetos de Lei do Senado 
n~ 34 e 22/89, sejam submetidos ao Plená-
rio da Casa. -

12.14 -JustJOcação de Pro(eto de Lei 

SEIYADOR CID SABÓIA DE CAR
VALHO -Justificando o Projeto de lei 
do Senado n'? 132, de autoria da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

1.2.5 - Comunicação da Liderança 
do PFL no Senado Federal 

-lndicação do Senador José Agripino, 
como titular da Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre importações de alimentos. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto d.e Lei do Senado n" 23, de 1989, 
de autoria do Senador Jutahy Maga1hães, 
que estabelece normas para a privatização 
das empresas públicas e de economia mis
ta, e dá outras providências, Aprovados o 
projeto e a emenda. À Comissão Diretora 
para a redação final. _ . -

Requerimento n~ 285, de 1989, do -Seria
dor Gerson Camata, sOlicitando, nos ter
mos regimentais, a retirada, em caráter de
finitivo, do Projeto de Lei do Senado no 
I I4,de 1988, de sua autoria, que mantém 
o atual sistema de tributaç!o para todas 
as exportações de produtos industrializã
dos semi-elaborados.Aprovado. A~_ Arqui
vo. 

Projeto de lei do DF n9 4, de 1989, que 
altera a estrutura das categorias funcionais 
de Assistente Social, Técnfco em Comuni
cação Social, EnfermeirO, GeóQ"rafo, So-

ciólogo e NutricionlSta, do Grupo Outras 
Atividades de Nível Superior, do Plano de 
Oassificação de Cafgos insfitLitdo-pela Lei 
n9 5.920,-_de 19 de setembro_ de 1973, e 
dá outra Providências. Aprovat:!o, À ~anção 
do Governador-ao Distrito Federal 

Projeto de Lei do Senado, n? 24, de 1989 · 
- Coinplementar, d_e autoda do Senador 
Ruy Bacelar, que estabelece normas para 
o adequado tratamento tributádo do ato 
cooperativo. Aprovado, nos termos do 
substitutivo oferecido pelo Relator Senador 
Ronan Tito. À Comissão Diretora para a 
redação final __ 

Projeto de lei do Senado n9 7, de 1989, 
de autoria do Senador Ruy Bacelar, que 
estabelece a gratuidade, para as pessoas 
reconhecidamente pobres, do Registro a: 
vil de nascimento e da certidão de óbito, 
prevfsta no art. 59, inciso 76, da Consti
tUição brasileira e dá outras providências. 
Discussão adiada para a sessão de 9 de 
junho de corrente ano, nos termos do Re
querimento.n~ 305/89':- ---- - --

Projeto de Lei do Senado no 46, de 1989, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
dispõe s-obre a gratuidade do Registro CIVil 
de nascimento e do de óbito para os reco
nheddamente pobres e dá outras provi
dêncfas. _Dis_cussão adiada para a sessão 
de 9 de jUnho do corrente, nos termos 
do RequerimentO n" 305/8~. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Projeto de lei do Distrito _Federal n9 
22/89, em regim de urgência, nos termos 
do Requerimento n" 303, lido no Expe
diente. Aprovado após usarem da palavra 
na sua discussão os Srs. Senadores Mau
rício Correa,Mauro Benevides,Jarbas pas
sarinho, Jamil Haddad e Carlos patrocínio. 
À -ComiSsãCl Diretora parã a redação final. 

- Redaç:ão final do Projeto de lei do Di_s
trito Federal n" 22/89, em regiilie de urgên
cia -Aprovada. À sanção do Governador 
do Distrito Federal. 

- Ofido n" S-1/8~, relativo a pleito_ do 
Goveffio do Estado de Mato Grosso. Apro-

Junho-de 1989 

vado, nos termos do Projeto de Resolução 
n926, de 1989, após parecer proferido pelo 
Senador Wilson Martins, tendo usado da 
palavra na sua discussão o Sr. ·senador 
Ronan Tito, e feito declaração de voto o 
Sr: Senador Jam-il Haddad. À Comissão -
Diretora para a redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 26/89, em ·regime de _urgência. 
Aprovada. À promulgação. - - -

1.3.2-Discursos após a Ordem do 
Dia 

SEIYADOR CID SABÓIA DE CAR· 
VALHO- A Univer@dade brasileira. 

SEIYADOR AFOJYSO SANCHO -
· Divulgação dos trabalhos pa-rlamentares. 

SEIYADOR IYELSOIY WEDEKIIY
Política salarial. 

SEIYADOR FRANCISCO ROILEM· 
BERG- Saúde do povo ~rasileiro. 
_ $E;IYADOR CARLOS DE'CARU

Homenagens ao _Governador JOaquim Ro
riz e ao Dr. João Basco Ribeiro. 

SEIYADORMJuvSCJJirODELAVOR 
~ Simpósio sobre os direitos dos peque
nos e microempresários. 

t.3.3- nesi9Daçã0 da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 -DISCURSOS PRONUNCIADOS 
EM SESSOES ANTERIORES 

--Do Sr. SenadOr Leite Chaves, profe
ddo na sessão de 23~-89. 

-Do Sr. Senador Od Sabóia de CaNa
lho, proferidos nas sessões de 23 e 
24-5-89 

3 -ATAS DE COMJSSOES 

4-MESA DIRgfORA 

5-LIDERES E VICE·LfDERES DE 
PARTIDOS 

6-...::_ COMPOSIÇÃO DAS COMIS
sOES PERMANENTES 

Ata da 68" Sessão, em 1" de junho de 1989 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidênda dos Srs. Nelson Carneiro, Nexandre Costa, 
Mendes Cana/e, Pompeu de Sousa e Áureo MeDo 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACl-fAM-SE 
PRESENTES OS SRS: SENADORES: 

Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'Carli -

Üdacir Soar~s - Almir Gab_rfel - Moisés 
Abrão - JOOo Castelo ....=}\Jex.andre Costa 
- Edison Lobão ~ João Lobo - Chag_as 
Roddgues - Afonso San.cho- -- dd Sabóia 

de Carvalho -Mauro Benevides - Lavoi@er 
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lu
cena - Raimundo Ura - Ney____t-,aranhão -
Maunsueto de Lavor - João Lyra - Fran-
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cisco· Rollemberg - Lourival Baptista - Luiz 
Viana- Ruy Bacelar- José Ignáclo Ferreira 
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Itamar 
FranG.o - Ronan Tito - Severo Gomes -
Fernando Henrique Cardoso - Iram Saraiva 
-lrapuan Costa Júnior- Pompeu de Sousa 
-Maurício Coáêa- Me ira- Filfio - Lourem-
berg Nunes Rocha - Mendes Canale - Ra
chid Saldanha Derzi- WLlson Martins- Leite 
ChaveS - Affonso CamargO - JOsé RiChá. 
-Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa -o compared
mento de 4 7 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimenta!, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos riossos
trabalhos. 

O Sr. 1" SecretáriO procederá à leitura dO 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado 
a escolha de nomes indicados para função 
cujo provimento depende de sua prévia 
aqui~cênda: 

MENSAGEM N'111, DE 1989 
(N• 225189, na origem) 

Excelentíssjmos SenhOres Mernbros.do Se~ 
nado Federal: 

De conformidade com o art. 52 (item lV) 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vnc:;sas ExceJêndas a escolha, 
que desP:'" fdzer, do Senhor Dario Moreira de 
r~tro Alves, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular da Polônia, nos termos dos arts. 56 
e 58 do Regulamento de Pessoal do Serviço 
Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325, de -
19 de outubro de 1956: --

2. Os méritos do Embaixador Dario Moreira 
de Castro Alves, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 30 de maio de 1989. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 
Cuniculum-Vltae: 

Embaixador Dario Moreira de Castro Alves 
Fortaleza/CE, 14 de dezembrO de 1927. 
Filho de Paschoal de Castro Alves e Maria 

de Lourdes Moreira de Castro Alves. 
Bacharel em Direito, PUCIRJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplo

mata,IRBr. 
Estagiário na ONG. 
Professor de Organismos e AdministraçãO 

de Chancelaria do Curso de Prática Diplomá
tica e Consular, IRBr, 1971175. 

Côilsul de Tercelia élasse, 03 de outubro X_ Conferênda Interameric;ana, _Caracas, 
de 1951. 1964 (membro). 

Cônsul de Segunda Classe, merecimento, XX Sessão da Ass~?mbléia Geral da ONU, 
l9 de janeiro de 1954. _ NOva Yorque, 1965 (membro_). __ 

Primeiro Secretári__o, merecimento, -30 de se- G~uPO de T rabã]ho âa f:ixação· clãS -Bases 
tembro de 1961. de ParticipaçãO: 49 Brasil nan COnferêiicíã ln-

Conselheiro, titulo, 30 de janeiro de 1967. teramericana Extraordinária, Rio_ de Janeiro, 
Ministro de Segunda C!aSsê, nierecimento, 1965 (membro).·' - ·· · 

28 de novembro de 1968. Comissão de Trailsférência da SERE e dõ 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, Grupo Diplomático para Brasílta, 1969 (j;reSi-

1~ de maio de 1975. dente). 
Auxiliar do Secretárlo-Geré\1, 1952/53. V e V1 Reuniões de Consu1ta dos Ministros 
Oficial de Gabinete dÕ Ministro de Estado, das Relações Exteriores dos Países America-

interino, r953. - nos, San José, 1959 (membro). 
OfiCial de Gabinete do MiniStro de Estado, À disposição doS Ministros das Relações Ex-

1954. teriores da Argentina, da Bolívia, do_ Paraguai 
Auxiliar dÓ Chefe do--Departamento Econô~ e do Uwguai, à I Conferência Extrao[Qinária 

mico e Consular, 1954/55. e à_JII Conf~rência Ordinária· de Chanceleres 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, dos Países da Bacia do Prata, Brasília, 1969. 

1960/61. ---- Comissão de Elaboração do Projeto de 
Assessor de Imprensa, 1961. ConstRuição e Normas do Funcionamento da 
Subchefe de- Gabinete do Ministro de Esta· Delegação do MRE no Rio de Janeiro; 1970 

do, 1964765. · · (membro). 
Chefe da Divisão de COmunicaçOes e Arqui- DCConferéncia dOs Países da Bacia do Prata, 

vo, 1967/68. -~ -- Rio.deJaneiro,1976 (se_cretárt0-9-eral). --
Chefe, _substituto, do Departamento de Ad- XlU Período Ordinário de Sessões da Assem-

ministr-ação, 1968. -- bféia Geral da Organização dos Estados Ame-
Chefe da Divisão de Pessoal, 1968/69. =- tricanos (OEA), Washington, 1983 (chefe). 
Chefe de Qábinete do Ministro de Estado, Ordem do Mérito Naval, Comendador, Bra~ 

1969174. ·· - -.. - sil. 
Chefe do Departamento Geral de Adminis- Ordem do Mérito Militar, Comendador, Bra-

tração, 1974/78. sil. 
Secrtário-Geral das Reli3çóes Exteriores, Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Ofi. 

1978179. Cial, Brasil. · ·· --
Buenos Aires, Se_gundo Secretário, Ordem do Mérito JUaiciáiio Militar, Grã-

1955/58. Cruz. Brasil. 
Nova Yorque, ONU, Segundo Secretário, - Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 

1958/60.- Ordem do Mérito do Trabalho, Grã-Cniz, 
MoscOu, Primeiro Secretário, t962/P4. Brasil. · 
Roma, Cônsul, 1965/67. Medalha do Meõto SaiúoS D_umont, Brasil. 
Usboa,. Embaixador, 1979/83. Ordem de Cristo, Grã-Cruz, Poriugal. 
Washington, OEA, Embaixador, 1983/89. Ordem Nacional de Legião de Honr~. Cc-
Comissão de Estudos e Planejamento do mendador, França. _ · 

r'fovo Ediffcio do MRE, 1952 (Se_cretário). _ - O EmbaixadOr nano M-Oreirâ de Castro AI-
Comissão de Organização e Métodos de ves se encoritra· nesta data na· exercício de 

Trabalho do_MRE,_1952 (secretário). suas funções de Embaixador chefe da Missã.o 
Comissão. de Elaboração do Projeto de Re- do Brasil junto à Organizaão dos Estados 

forma dos Serviços da Secretaria de Estado Americanos. 
e dos Quadros de Pessoal do MRE, 1952 (se- -secietàii.a de. Estado das Relações Exterio-
cretário). Conferência Económica da OEA, res, de de 1989. Sergio Bar-
19_57 (membro). base Serra, Ctiefe do Deparlã.ffiento do Ser~ 

XU e XIV Sessões da Assembléia Qeral da viço Exterior., . . 
ONU,pova Yot-que, 1959 (membro). (À Comtssão de Relações Exteriores e 

Conferência para constituir o B!D, Washing- _ Defesa Nacional) 
ton, 1959-(ffiembro). 

Reunião da ComisSão Especial do Conselho 
da _OEA. "Comitê dos Vinte e Urn'', Bogotá, 
1960 (membro). 

XVI SeSSão da Assembléia Geral da ONU, 
Nova Vorque, 1961 (m_embro)~ 

_ _9rúpo-de Trabalho para o Estudo da Regu
lamentação e Execução da Reforma do MRE, 
1961 (mernbro). 
--=G_r_upo de Trabalho para a África, 1961 
(rrié-ribro). -

Reunião do Comité do Desarmamento da 
ONO, Genebra, 1962. 
IX ReUnião de Consultas dos Ministros das 
Relações Exteriores dos Países Ameri~anos, 
OEA, Washington, 1964 (membro). 

MENSAGEM 1'1• 112, DE l989 

(N~ 226/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membro~ do Se-
nado Federal: -

De conforritidade Com_ o art._ 52 ·_(item lV) 
da Constituição, tenho a honra de sUbmeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Ronc;ldo Mota 
Sardenberg, Ministro de Primeira Oasse, da 
Carreira de Dielomata, para exercer a função 
de EmbaixadOr do Brasil junto ao Reino. da 
Espanha, nos termos dos arts. 56 e 58 do _ 
Regulamento de Pessoal do Servfço Exterior, 
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baixado pelo Decreto n9 93325, de 1 o de outu-
brode1986. · ---~ -

2. Os méritos do Embai:Xãdor Rõnaldo Mota 
Sardenberg, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério 
das Relações EXteriores. -

Brasma, 30 de maio de 1989. - José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

Cuniculum- Vitae: 

Vlll Assembléia Geral da Aliança dos Produ
-tores de Cacau, Lagos, 1967 (membro)._ 

V Sessão da Junta de Comércio e Desenvol
vimentó da Conferência das Nações Unidas 
pi3fa o Comércio e Desenvolvimento (UNC-
TAD), 1967 (membro). -

-ReUnião EXtiaõrclinária da Aliança dos Pro
dutores de Cácau e Reunião do Comitê Cosul
tivo sobre Cacau da GNCT AD, Genebra, 1967 
(membro). 

XIV Sessão do Comitê Especial da ONU 
sobre os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, 
Nova York, 1970 (membro). 

Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg ')O(){ AsserTibléia Geral da ONU, Nova York, 
ltuiSP, 8 de outubro-de 1940. 1970 (membro). 
Filho de Irto Sardenberg e Rut S. da Mota Comit_ê- Especial- sobre Operações da Paz, 

Sardenberg. Nova York, 1971 (membro). 
Bacharel em CiêndZiS- JUrldicas e Sociais, 1 Sessão do Conselho! Econômico e Social 

END-UBIRJ. dé]; Qrganização das Naçôes Unidas, Nova 
Professor de Prática Diplomática U, Curso - Yofk, 1971 (membro). 

de Prática Diplomática e Corlsülar, JRBr. Comitê Especial sobre Racionalização dos 
Terceiro Secretário, concurso, 20 de janeiro__ Procediinentos e_Organização da Assembléia 

de 1964. "Geral da ONU, Nova York, 1971 (delegado 
Segundo Secretárro;-merecimento, 31 de e relator). 

dezembro de 1966. \1[][ Sessão do Subcomité Científico e Téc- _ 
Primeiro Secretário, mereCimento, 1 ~ de ja- nico Especial sobre os Usos PacíficOs do Es-

neiro-de 1973. :Paços Exterior, Nova York, 1971 (delegado-
Conselheiro, merecimento, 5 de novembro alterno). 

de 1975. _XXV[ Sessão da Assembréiã Geral da ONU, 
Ministro de Segunda Casse, merecimento;-- NovaYork, 1971 (membro). 

12 de dezembro de 1978. - - - -----:comitê da ONU sobre os Usos Pacíficos 
Ministro de Primeira Oasse, merecimento, doFundodoMaredoLeitodoOceano,Além 

22 de junho de 1983. - dos Limites da Jurisdição Nacional, Nova 
.Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, York, 1972 (delegado-alterno). 

1974. - Corriitê sobre a Situação Financeira da 
.Assessor do Gabinete do Secretário-Geral, ONU, Nova York, 1972 (defagado-alternO). 

1974n6. -- - Sumbcomitê Científico e TécnicO e ·Grupo 
Coordenador de Planejamento Político da de Trabalho sobre Sensoreamento Re"moto da 

Secretaria Geral, 1977n8. - Terrã pOr Satélite do Comitê Especial sobre 
Secretário Especial de Assuntos Políticos e os Usos Pacificas do Espaços Exterior, Nova 

EcO:IiôtnicoS da Área Internacional Bilateral, York, 1972 (membro). _ 
1978/85. -- )(j/ Sessão do Comitê Especial sobre os 

Washington, Segundo Secratárfo, 1967 no. Usos Pacíficos do Espaço Exterior I Nova York, 
Nova York, ONU, Segundo Secretário, 1972 (delegado-alterno). 

1970n3. -- Comitê Especial sobre Operações da Paz, 
Nova York, ONU, Primeiro Secretário, Nova York, 1972, (delegado-alterno). 

197317 4. )0(11(1 s-eSSão da Assembléia Geral da ONU, 
Moscou, Encarrega-do de Negócios, 1982. Nova YÕrk, 1972 (membro). -
Moscou, Embaixador, 1985/89. GrupO de Trabalho sobre Racionalização, 
Programa de Treiitamento da ONU, Nova do Conselho Económico e Sodal da -Organt-

York, 1964 (membro). - zação das Nações Unidas, NOva York, 1973 
XXXIX Sessão do Comitê de Produtos de (membro). 

Base, FAO, Roma, 1965 (membro). Grupo de Trabalho sobre Sensoreamento 
XIII Sessão da Conferência Geral da FAO, Re-motodaTerraporSatélite, NovaYoi'k, 1973 

Roma, 1965 (membro). (delegado). 
Grupo de Trabalho de Exame dos Projetas Comitê da ONU sobre os Usos Pacíficos 

de Assistência Técnica ao Nordeste, Redfe, ao F'UndO do Mar e do Comitê do Oceano, 
1965 (membro). Além dos Limites da Jurisdição Nacional, No-

ComisSão de Estudos da Política do Cacau, vã York, 1973 (delegado-alterno). ___ _ 
1965 (represeritilrlte.:Suplente do MRE). Sessão_do_Çºnselho d~_Segurançada ONU, 

Sessão Extraordinária do Grupo sobre Pre- Panamá, 1973 (membro). 
ços e Quotas da Cõriferê"hda--da ONU s_~b_r_e _ Subcomitê Jurídico, X Sessão do Subco-
Cacau, Genebra, f966 (membro). mitê Científico e T écnko e IV Sessão do GrUpo 

COnferência da ONU sobre Cacau, Nova de Trabalho sobre Transmissões Diretas por 
York, i966Tm-embfo)_---- SatéliteS do Comitê Especial sobre os Usos 

Comitiva do Ministro das Minas e Energia, Pacíficos dÕ Espaço Exterior, Nova York, 1973 
em visita oficial ao Japão e à fndia, 1966 (membro). 
(membro). Comitê Especial sobre Operações de Paz 

XIJ Sessão do Comitê de Produtos de Base e Grupo de Trabalho do mesmo Comitê, Nova 
da FAO;Roma, 1967 (membro). York,1973 (membro). 

Consultas entre os Integrantes do Comitê 
da ONU sobre a Conferência_ Munçlial de De~ 
sarmamento, Nova York_.__1973 (me.mb[o}. 

XVI Sessão do Comitê Especial sobre os 
Usós Pacíficbs_do Espaço Exterior, Nova York, 
1973 (delegado-alterno). 

XXVIII Asembléia Geral da ONU, Nova York, 
1973 (membro). · 

Grupo de Trabalho sobre Sensoreamento 
Remoto da Terra por Setélite e da Força-Ta
refa sobie Disseminação de Dados, do Comitê 
Especial Sobre os Usos Pacíficos do Espaço 
Exterior, Nova York, 1974 (mem~ro). 

Missão Precursora a Pequim, 1974. 
XXXI Assembléia Geral da ONU, Nova York, 

1976 (membro). 
Membro da Equipe de Planejar:nento Polí

tic\J do Ministério das Relações Exteriores, 
1977ns. - -

\llJI Assembléia GeraJ da Organizaçaó dos 
Estados Americanos, Washington, 1978. 

Comitiva do Senhor PreStdente da Repú
blica, em visita oficial ao Uruguai e à República 
Feder~! çla Ale_!T!anha. _1 978. 

XXXITI, XXXIV, )()OIN, XXXVI, XXXVII e XXXVIII 
Sessões da Assembléia Geral da Organização 
das Nações Unidas, Nova York, 1 978/83_ 

m Reunião de Ministros das Relações Exte
Iibres_dó Grupo dos "77'; Nova York, 1979. 
-Comitiva: do Senhor Ministro de Estado das 

Relações Exteriores, em visita ofidãl- à Vene-
zuela, 1979. - --

Comitiva do Senhor Presidente da Repú
blica, em visita oficial à Venezuela, 1979. 

Chefe da Equjpe de Planejamento Político, 
do Ministério das Relaçôes Exter_iores, 
1979/83. 
( Reunião de Chanceleres doS Pafses Stgna
tários do Tratado de Cooperação Amazônica, 
Belém, 1980. 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial à Repú
blica Federal da Alemanha, aos países da Afri
ca (Tanzânia, Zâmbia, Zimbabue, Moçambi
que e Angola), e ao Chile, 1980. 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial à Bélgica 
e encontro com a Comunidade EConômica 
Européia, Bruxelas, 1980, · 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial ao Cana- _ 
dá, 1980. 

Corilitiva-dÕ Se~hor Presidente dà Repú
blica em visita oficial ao Paraguai, Argentina 
e ao Cfiile,I980:-

Reunião sobre Cooperação Internacional e 
Desenvolvimento, Cancúm, México, 1981 
(membro). 

XI Assembléia Geral da Organização dos 
EstadOs Americanos, Santa Lúcia, 1981. 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial à Nigéria, 
ao Senegal, ao México, Cidcide do México, e 
à Grã-Bretanha, 1981. 

Comitiva do Senhor Presidente da Repú
blica, em visita oficial à França, a Portugal, 
à Colômbia, à República Federal da Alemanha, 
á Argentina, Paso de Los LibrE!s, e ao- Peru, 
1981. -
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XX Reunião de Consulta dos Ministros das 
Relações Exteriores dos Paisç:s Sigriatárl<:is do 
TIAR, Washington, 1982. _--

Comitiva do Senhor-Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial à Repú
blica Popular da China (Pequim e Xangai), 
1982. 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial ao_ Japão, 
Tóqu1o, 1982. - -

XIU Reunião Ordinária dos_ Chanceleres_dos 
Países da Bacia do Prata, Brasília, 1982 (dele
gado). 

Comitiva-do Senhor Ministro de Estado_das 
Relações Exteriores, em visita oficial a Trin
dad-e-Tobago, Port-of-Spain, 1982. 

Comitiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em visita oficial à Itália 
e à Austria, 1982. -

Comitiva do Senhor Presidente da Repó
blica em visRa oficial aos Estados UnidÕS da 
América,- ao Canadá e às Nações Unidas, 
1982. 

Cofn.itiva do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores_; em visita oficial a Wa~ 
shington, ao Gabão, Ubreville, á COsta do Mar~ 
fim, Ab!djan, à Guiné-Bíssau, BiSSau, à Iugos-

{Projeto que se transformou na Lei n~ 17, 
de 30 de maio de 1989.) _ -

N' ~6/89-DF (n' 26/89, na origem), de 30 
de maio do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei .do DF n9 11, de 1989, que estende 
aos -integrantes da categoria Funcional de 
Agente de Trânsito do Departamento de Trâh

-sito do Distrito Federal, dispos!ções do Decre
to-Lei n9 2.3_87, de 18 d_e_d_~zembro de 1987. 

(~rojeto que _se .transformou na Lei n~ 18, 
de 30 de maio de .1989.) 

Oficias 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO 

N9 196-GP/89, encaminhanâo ao Senado 
Federara Inteiro teor do RelatóOo e VOto apro: 
vades Pelo Plenário daquela Corte ao apreciar 
o relatório consolidadO _das inspeções extraor
dinárias realizadas nas empresas do Sistema 
Siderbrás. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

DO PRIMEIRO SECRETÃRIO DA 
CÃMARA DOS DEPOT!\DOS 

lávia, e ao Iraque, 1983. -- N9 17/89, de 30 de maio do corrente ano, 
Comitiva do Senhor Presidente da Repú- comunicando a aprovação das emendas do 

blica, em visita oficial ao ~~xico, Cancún, à _Senado ao Pr_ojeto de Lei da Câmara n? 11, 
Nigéria, à Guiné~Bissau, ao Se nega_!! ~ ~rgélia _ de 198.9 (n9 1.482/89, ná Casa de origem), 
eaoCaboVerde, 1983. ___________________ que_dispõesobreosaláriomínimo. 

Publicações: "A Política Externa do Brasil (Projeto_enviado à sanção em 30-5~89.) 
n~s D':'as. Últimas Décadas", Revista -do Ser-_ 0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
VIÇO Púbhco, out-dez, 1981. 0 d" 1 l"d ·à bl" • 

"Notas sobre las Relaciones Nort-Sul y _e! - expe Jen e 1 0 Vai pu ~caça~. 
1 lnforme6randt",Estudioslntemationales,abr- Sobre a me~a, aviso que vai ser lidO peo 

jun, 1981 (juntamentecomRobertoAbdenur). Sr.1 9 S~cretáno. _ 
"Estudo das Relações Internacionais" - É lido o seguinte 

Univerdidade de Brasília, 1982. 
"As Relações Leste-Oeste e o Terceir_o Mun

do. Uma Visão Sul-Americana". Revista do 
Serviço Público, out-dez, 1982. 

Ordem do Mérito Aeronáutico, Comenda
dor, Brasil. 

Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Bra

sil. 
O Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg 

se encontra nesta data no exercício de suas 
funções de Embaixador do Brasil junto à 
União das Repúblicas SocialistaS SoViéticas. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, de de 1982. - Sergio 
Barbosa SeiTa, Chefe do Departamento do 
Serviço Exterior. --

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacfonal.) 

DO GOVERNADOR DO DISTRITO 
FEDERAL 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei 
sancionados: 

N9 35/89-DF (n9 25/89, na-origeni), de 30 
de maio do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei do DF n<> g;de 1989, -que-institui a 
Gratificação pelo Desempenho de Atividades 
de Trânsito do Departamento de TrânSito do 
Distrito Federal. 

AViso 
Aviso n' 50l-GPJ88 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
NESTA 
(Ref. TC- 009.729/87-8) 

Senhor Presidente. 
Cóínunico a V. Ex' que -este Tribunal, em 

sessão de 1_4 de dezembro do corren~~no, 
ao apreciar o processo relativo à aquisição 
de 32'8 apartamentos em Brasília. pelo MP~. 
para func!onários do lAPAS, -INAMPS e INPS, 
decidiu pela juntada do referido processo às 
_contas_:_do----lAPAS relativas ao exercício de 
1987, em fase de instrução neste_ Tribunal, 
para serem apreciadas em conjunto e em con
fronto, por envolver a responsabilidade do 
mesmo gestor e com vistas, !;)Utrossim, a uma 
eYentual representação ao Congresso Nacio
nal (art. 71 item XI da Constituição), consíde
rada a gestão do ex-Ministro da Previdência 
e Assistência Social. 

- Ao juntai:. a_· este cópias do Relatório e Voto 
do Sr._Ministro-Relator, em cumprimento ao 
item 29 da referida Decisão, sirvo;.me da opor
tunidade para _renovar a V. Exi' protestos de 
estiffia- e cordial apreço. -=- Adhemar OhisJ; 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DO PLENÁRIO 
(Sessão Extraordinária) 

Proc. n' 009 729/87-8 
O Tribunal Pleno, por maioria, ao acolher 

as conclusões do_ R~lator, Ministro Adhemar 
Paladini Ghisi- (flS. 317 a 339), reSolve ante 
as razões...expos~s e diante das ínfring_ências 
e irreguralidades etencadas nas conclusões fi
nais (item 11 e números), por ensejai-em a 
aplicação da multa prevista no art 53 dÕ De
creto-Lei n? 199/67, ao então presidente do 
lAPAS - determinar: · 

_1 ç) a juntada dos presentes autos ao pro
cesso das contas da autarquia, exercício de 
1987, em Iasé de instruçãO neste "Tribunal, 
para serem apreciadas em conjunto_e _em con
fronto, por envolver a responsabilidade do 
mesmo gestor e com vistas, outrossim, a uma 
eventual representação ao Congresso Nacio
nal (art. 71 item XI da Constituição), conSide
rada a gestão do ex-Ministro da Previdência 
e Assistência SOcial; 
:~29) ·a coriluirlé:áç:§õ-iilled!atã ao Congresso 

Nacional da Decisão ora adotada, acompa
nhada do Relatório e Voto; 

3?) a recomendação à Jnspetoria Técnica 
competente no sentidO dá exame prioritário 
das referidas contas. 

Apresentaram Declarações de Votq, n~ for
ma do- artigo 38° do Regimento (nt_ernp, os 
Ministros Fernando Gonçalves (veni;ido) e 
Paulo Affonso Martins de Oliveira. Absteve-se 
de votar, de acordo com o artigo 28 do Regi
mento (nterno, o Ministro Marcos Vinfcios Vi
laça. 

T.C., Sala das Sessões, 14 de dezembro de 
1988. - Luciano Brandão Alves df! Souza, 
na Presidênda - Raul Freke, Sec-ietário das 
Sessões. 

O SR PRESIDENTE ((Alexandre Costa) 
- O expediente qUe acaba de ser lido será 
despachado à Comissão Mista que funciona 
como Comissão Mista Permanente no exame 
das contas do Presidente da República. 

Pareceres 

PARECER l'i' 70, DE 1989 

(Da CorhiSSãõ Dlretora) . 

Redaç.io do vencido para o tumo su
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado n~ 280, de 1985-DF. 

A Comissão Diretora apresenta ã" redã"ção 
do vencido para o tumo suplementar do Subs
titutivo. ao Projeto de Lei do Senado n? 280, 
de 1985-DF, gue conçede p~n~o especial 

JcS!"' Zilda Moraes· Rêgo Cantanhede,_ viúva 
do Doutor Plínio Cantanhede, exMPrefeito do 
Distrito Federal e dá outras- providências. 

Sala de Reuniões da Comissã_o, 1 ~ de junho 
de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente
.Mendes Cana/e, Relator - Divaldo Sutuagy 
-Antonio Luiz Maya. 
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ANEXO AO PAREO':R Ne 70. PE_1989 

Redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo_ ª-o projeto de 
Lei do Setu;Jdo n~' 28_0, de 1985-DF; que 
concede pensão especial à Sr Zjjda Mo
raes Rêgo Cantanhede, Yiúva do Doutor 
Plínio Cantanhede, ex-Prefeito do Djstrito 
Federal e d/J outras providências. 

O Senado Federal res_olve: ~ 
Art. 19 É . .concedida, em car~tei-- péSsOái 

e instranferfvel. à Sr" Zilda Mor?tes Rêgo C<:!nta:
nhede, viúva do Doutor Plínio Cantanhede, ex
Prefeito do Distrito Federal no período d_e 1964 
a março de 1967, uma pensão esPecial meri
sa] e vitalícia, correspondente a trinta salários 
mínimos de referência. _ 

Parági"afo único-. A pensãÓ a qu_e se refere· 
este artigo será atua\izada pelo mesmo índice 
e na mesma data em que fOrem- reajustados 
os proventos dos servidores çivis dç. Qistri_to 
Federal. 

Art. 29 É vedada a acumulação da pensão 
especial de que trata esta Lei ~om_ quaisquer 
outros rendimentos percebidoS! elos. cofres pú~ 
bfioos, ressalvado o direito cJe opção. ' 

Art. 39 A despesa decorrente desta Lei 
correrá à conta de dotações do OrÇamento 
do Distrito Fe_ç(eral. 

Art. 49 Esta Lei entra em vi.go_i- na data 
de sua publicação. 

PARECE!t N• 71, DE 1989 
(Da Cõmissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resoluç5o 
n9 183, de 1988. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n9 183, de 1988, 
que revoga o item VI do an. 406 __ e_o art. 412 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Fe-deral ,aprovado pela Resolução n9 58, de 
1972. 

Sala de Reuniões da Comissilio, 19 de junho 
de 1989. - Nelson Carneiro, PreSidente -
Mendes Cana/e, Relator - Diva/do Suruagy 
-Antonio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER N• 71, PE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 183, de 1988. 

Faço_saber que o Senado Federa] aprovou 
e eu, , Presidente, nos termos do art. 
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1989 

Revoga o item W do art 406 e o art._ 412 
do Regulamento Administrativo do Se_nad_ó 
Federal, aprovado pela Resolução nP 58, dé 
1972 -

O Senado Federa] resolve: 
Art. 19 São revogados o item vi do art. 

406 e o art. 412, do Regulamento Adminis-

trativo do Senado Federal, aprovado_ pela Re
solução n~ 5_8, de 1972. . :- · , , , - .

Art. 29 _ Esta resolução entra em vigor .na 
data de sua publicação. 

·Art. 39 -Revogam-se as disposições ·em 
contrário; · 

PÁREt:ffi Í'!• 12; I>E 1989 
· (pa_.CC?miss~o Di!~1pra) 

·Redaçaó lfna/'dq·Prpjeto Je· Resóluçiio 
n• 20, é/1>1989,~ ·, · · · · 

A Comissão Diretora · àpreSenta a redação 
final do_ Projeto de Resoluç~o no 20, de 19/;m, 

- que aprova as contas do QOvemãdor dõ Dis
trito Federat referentes ao ex~rdc_io de 1987, 
ressalvadas as responsabilídades imputáveis 
a gestores por infrações legais e danos patri
moniaiS de qualquer espécie. 

Sala de ISeuntõe~ aa ComisSãO, 1 o 9-e jL.Jnho 
de 1989. - Nelson- Camefio, Presidente -
AntomO Luiz Maya, Relator '--Mendes Cana/e 
-Diva/do Suruagy. 

ANEXO AO PAREcr:R 1'1• 72, DE l989 

-- Redação final do Projeto de_ Resolução 
n" 20, de 1989. 

Faço Saher que o Senado Federal aprovou, 
nos tern1ós Qo art, 16, §§ J-:> e 29 do Ato das 
DispoSiçO"es COriStttiiêtQriaísTra_n~ttóiiãS, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , PE 1989 

Aprova as contas do Governador do_ 
Distrito FederaL referentes ao exercício 
de 1987, ressalvadas as responsabilida
des Imputáveis a gestores por infrações 
legais e _danos patrimoniais de qualquer 
espécie.._ - - · 

O Senado Federal re~olve: 
Art. 19 São aprOVadas as contas apresen

tadas pelo Govemador José Aparecido de Oli
·veira, do Distrito Federal, concernentes ao 
exercido de 1987, ressalvadas as responsa
bilidades imputáveis- a gestores por infrações 
legais e danos patrimoniais de qualquer espé-
cie. -

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na 
âata de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as ·disposições em 
contrário. 

PARECE!t N• 73, DE 1989 

Da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Resolução n~ 201, de 1988,_ que "cria 
Ci!!!I~S_ em comissão do Gropo-DJre
ção ~Ass~oramento Superior, e dá 
outras provldêndas'~ 

_Relator: Senador Lourival Baptista 
De iniciatív~_ da flus~ Comissao_ Diretora 

do Senado F_e_deral, vem a; exame rl:esta Co-

missão Proj~to d~ R~soluç~o, .cricmdo. cargos 
em comissão do Grupo~Direçáo" e Asse:Sso~ 
ramento Superiores,na Sub~eáétaria-de Có
mfssões e QçmdQ ou.tras provi~ên~c!as .. 

Justificando a proposição, explicita a ilustre 
autora, que açriação de21_ (vinte eUJ11) cargos 
se toma necessária, tendo em_ viSta às novas 
competências oonstitucl9n.ais conquistadas 
pelo Pod.er_Le_gislativo, porquanto está previsto 
wn.aunlerito sÚbS~odal de'Cdnilssões_ParJa: 
mentares ele lraquérito, _a- CriaÇão de subço
missõ_e__s _nas ComissõeS Perhiahent~s. ~ p 
crescímento da é).tivi_dade de.fiscalização e con" 
trole dos atas do Poder Executivo. de acordo 
_cpm:a.s:a~Vida.dés éspedficaS de Cada Comis-
são.. · · · 

Essas atividades, que ora se pretende trans
formar em cargos com a criação de 21 (vinte 
e um) em comissão, são remunerados atual
mente com FG"1 e FG-3, de formª inade
quada e pouco compensadora pela comple
xídade e volume das atividades a serem de
sempenhadas nesta _noya_ f~e. gl!_e .nos apre
senta .. 

. A Constituição Federa] de 1988, em seu 
artigo 52, XIII, estabelece ser de competência 
privativa do Senado Federa] diSpor sobre sua 
organização, fundonamerito, polída, -criação, 
trallsformação ou extinção, dos. cargos, em
pregos e funções de seus serviços e ·nxaç_ão 
da respectiva remuneração, observados os pa
râmetros_ estabelecidos na Lei de Diretrizes _Or-
çamentáfias~ - - ' 

A cOmpetência privativa -enunciada nesse 
dispositivo, deve ser exercida por meio de re
solução, votada e aprovada pelo Plenário da 
Casa, atendendo a o~ç_essidade premente de 
instrumentalização dos recursos humanos pa
rn· aSn6WfS Comissões, enriquecidas nas suas 
atribuições e prerrogativas. 

O Projeto cria 2!(Vinte e 'tiin) Cargós ém 
cOI'"flissão _de ?e~etárió de _Çomi~Sã?, Ct?.di~o 
SF-DAS-1 022, a serem ocupados, em primei
ro provimento, pelos atuais ocupantes das fun
ções gratificadas de Assistente de ComisSão. 

Cria, igualmente, os cargos em comissão 
de Coordenador de Comissão Permanentes, 
Coordenador de Comis~o fv\ista, Coordena
dor de Comt.Ssões EspeCiais e de Inquérito, 
Código SF~DAS.I 01-3, a serem preenchidos, 
em primeiro provimento, pelos atuais ocupan
tes das funções gratificadas de Chefe de Ser· 
viço de Comissões Permanentes, de Comi& 
Sões Mistas e de Comissões Especiais e de 
Inquérito. 

Extingue, por outro lado, as atuais funções 
gratificadas de Assistentes de Comissões e 
ChefeS de-Serviço da Subsecretaria de Comis
sões. 

Estabelece, mais, que esses cargos serão 
privativos de seus servidores ocupantes dos 
cargos de Técnico LegiSÍativo e Adjunto Legis
lativo dos Quadras (ia Casa, ressalvados, en
tretanto os atuais ocupantes em exercido das 
referidas funções. 

Destacamos que a aprovã_ção ".fecentEf i:l9 
novo Regim-eftto Interno do ~e-~~do Federal, 
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devemotivar'a CaSa â adcitar'postura consen
tânea com o novo papel que deverá desem
penhr no coritexto da Nação, e para isso terá 
que aperfeiçoar· Seus iristrluTientOs de açâo 
legislativa como soem ser as Comissõ.es. 

Por tudo isso; somos, nO mérito, pela apre-· 
vação do Projeto que possui ernbasamento 
juridico-constitudonal e se encontra vazado __ _ 
em obseNância da boa técnica legislativa. 

Sâ.la das CorhísSóeS, 23 de· mala de 1989. 
-Cid Sãbóia ·de Carvalho, 'Presid-ente-- Lou
n"val Baptista,- Relator ~ AntOnio. Luiz Maya 
- FáitJcfsCõ Rollerriberg- EdiS(Jn Lobão_,;. 
Roberto_ CairipbS; '(t:OntraJ.:....:. Jõâo~-Ci'linon 
- Odacfr SoBres __..:. Chagas Rodrigues (com 
restrições) Maurício Corrêa- Ney Marémhão 
-Meira Filho -Mauro Benev/des -Jutahy 
.Magalhães. 

PARECER N• 74, DE 1989. 

Da Comissão do Distrito Federal, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 
80, de 1986, que retiRca, sem ônus, 
a Lei nf' 7.426, de 17 de dezembro 
de 1985, alterada pelo Decreto n~' 
9.320, de 14 de março de 1986, que 
"estima Receita e Jfxa a Despesa do 
Distrito Federal para o Exercido FI
nanceiro de 1986". 

Relator: Senador Jrapuan CoSta Junior 
A Proposição em anáJise visa retificar, sem 

ônus, a Lei no 7 A26; de 17 de dezembro de 
1985, alterada pelo Decreto n~ 9.320, de 14 
de março de 1986, que "estima a Receita e 
fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exer
cício de 1986". 

Justificando-a, explica a Comissão do Dis
trito Federal que sua iniciativa tem próposito 
de excluir eventuafs fa]has gráficas e corrigir 
a distribuição de recursos a entidades que não 
lograram registro na Secretaria de Serviços 
Sociais. 

Em que pese o louvor da tentativa de corrigir 
a distribuição de recursos às entidades que 
não lograraram obter a tempo o seu registro 
na Secretaria de Serviços Sociais' ou que ·não 
indicaram devidamente as suas entidades 
mantenedoras já registradas, a Lei n9 7.426, 
de 17 de dezembro de 1985, alterada pela 
Decreto rf 9.320, de 14 de março de 1986, 
está extinta por perempção já que decorridos 
mais de dois anos de sua vigência: de 1 ~ de 
janeiro a 31 de dezembro de 1986. 

Assim, inexiste viabilidade legal para ser ai~ 
terada, agora, tal lei. As modificações que nela 
tivessem que ser feitas deveriam ocorrer du~ 
rante o_exercício fmanceiro de 1986. A partir 
de 19 de janeiro de 1987 o Distrito Federal 
decaiu do direito de obter autorização para 
alterações do seu orçamento de 1986. 

Ante às considerações expendidas, somos
contrários à sua aprovação. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1989. 
- Mauro Benevides - Presidente lrapuan 
CoSta Jum"or- Relator - IM'Ison Martins -
Pompeu de Sousa - Odacfr Soares -José 

Paúlo Biso/.....- Câr/os D'Carli ~ .Maurído Cor~ 
réa-ÁureoMello-MárciolAcerdéi-Meira 
Filho .. 

PARECER N' 75, DE 1989. 

Da Comissão de Fiscalização e 
Controle~ sobre a Proposta de FJscaUw 
zaçá_o e Controle n" 2~ de 1985, elabº
rada pelo Exm" Sr_ Senador Jutahy 
Magalhães, que propõe flscaJJzação 
no Banco IYacJoTial de Desenvo1Jtl
f11ento Económico e · SOcial 
Bf'fDES. 

- Relator: Senador Severo Gomes 
- b Senãcior Jutimy Maga1hães propõe fiscali-

zação no Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econôrnico e Social- BNDES- nos termos 
da Lei n9 7.295/84 e Resoluções de números 
8 e 79 de 1985 do Senado FederaL O reque
rente pretende que o BNDES esclareça diver
sas facetas de sua atuação, 

O eminente requerente explica que "a esco• 
lha do Banco Naciona1 de Desenvolvimento 
Econômicõ - B-ND-J::S ___..:. coffi, entidade a 
ser fiscalizada se justifica em função dos enor
mes recursos que movimenta, do seu papel 
preponderante no financiamento às atividades 
produtivas rio Pais dos riscos inerentes às ope
rações que apóia, de legislação especial a que 
~ sujeito e por não sofrer nenhurn_a ~!'cali
zas:ão por parte do Banco_ Central do Brasil 
-BACEN". 

_Q Senador Jutahy Magalhães vem ao preceS.. 
.so, _em despacho de 17 de maio de 1988, 
confrrmar os termos da proposta, ampliando 
seu prazo de pesquisa que passaria a ser entre 
1979 ·e 1988 e não de 1979 a 1985, corno 
consta da incia1. Além disso, o Senador soU
cita, também, no capítulo "Desestatização" a 
inclusão de um itert). F: "Cór'n relação à destati
zação prevista na Caraíba MetaiS, disCriminai
os critérios uti1izados e demais circunstâncias 
qUe envolvem_ esse caso especifico". 

As preoc_upações do Senador Jutahy Maga
lhães são plenamente justificáveis, urna vez 
que é-oportuno a esta Casa saber como estão 
sendo apUcados os recursos dos cofres públi
cos-que são administrados pelo BNDES, sob
o ponto de vista da eficiência, oportunidade, 
economicidade e sua atuação como principal 
banco- de fomento do desenvolvimento do 
Pafs. 

Meu PareCer é no sentido de acolhirneritO 
da proposta do Senador Jutahy Magalhães por 
sua oportunidade e a importância da institui
Ção a ser. fiscalizada._É _o parecer._ _ _ _ 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988. 
- Carlos Chiarei/r- Presidente Severo Go
mes Relator - Diva/do Suruagy - Nelson_ 
_Wedekin -Mário Maia- Nonso Sancho -
Afonso Camãl'gO - José Agripino - José 
Paulo Biso/. 

O SR. PRESIDENIE (Alexandre Costa) 
,.._ Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. 19- Secretárlo. 

SãO lidós os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 129, 
DE 1989 

(Dó Senador' Pompeu âe. S~~) . --
- . . . .. 

G:mteâereparação de natureza econô-
mfca aos cidadãos que especifica_. 

O Congresso Nãcional decreta: 
_Art. 19 De Conformidade corrt o disPosto 

no§ 3~ do art. ac do-~ das Qisposjções Tran
sítórias da Constituição Federa1, os aeronau
ta,s, aeroviários e militares atingidos p_or atas 

- - institucionais ou complementares que, na vida 
civil, foram impossibilitados de exercer ativida
des_ específicas de aeronauta e aero-Ylário em 
decorrência das Portarias~esE:rYada_~ 11~ S~50 
GM-5, de 19 de junho de I 964, e S,285 DM-5, 
de 1 ~ de setembro de 1966. do- Mini_stério da 
Aeronáutica, têm direito a reparaçao de natu
reza económica, na forma desta L~i .. 

Art. 29 Areparaçãoeconômica_dequetra
~ esta Lei condlciona-se a requerimento· do 
interessado ou de legítimo repres_entante. 

§ 1 o Os requerimentos serão recebidos, 
no Ministério da Fazenda, até 60. (sessenta) 
dias após esta lei entrar em vigor. 

§ 2º As reparações económicas .s:etão 
efetuadas até 120 (cento e vinte) dias da data 
da apresentação dos requerimentos.· 

§ 3~ Os requ~timentos serãO in.strU.ídos 
com publicações oficiais da sanção, prova do 
vínculo funciona1 e, no caso de óbito do ex-ser
vidor, prova da legitimidade sucessória do in
teressado. 

Art. 39 A rep~ração écdnõnik"ã cOm
preenderá o período da data da proibição da 
i:ltividade na vida civil à de entrada em vigor 
desta lei. 

Parágrafo único. No caso de óbito do ex
servidor, contar-se-á o período até essa data. 

Art. 49 A Rase de cálculo da reparaçãO 
económica será a maior remuneração da cate
goria, grupo ou patente do ex-servidor, atuali
zada monetariamente e multiplicada pelo n6-
mero de meses do período. _ 

Art. 5~ Conceder-se-á ?lPOSentadoria do 
ex-servidor, pela Previdência Socia1, no mês 
subseqüente ao da reparação económica, ob
servada a base de cálculo do _artigo prece
dente. 

Parágrafo único. Faculta-se opção ao ex
servidor com direito a mais de uma aposen
tadoria pela Previdência Social, proibida a acu
mulação. 

Art. 6~ Aos sucessores dos ex-servidores 
de que trata esta Lei conceder-se-á pensão 
na forma da Ieg_i_slação previdenciária. 
- Art. 7~ Aplicam-se à reparação econômi~ 

ca de que trata esta Lei as legislações fiscais 
e previdendárias. 

Arl & As despesas decorrentes da aplica
ção desta Lei CQITerão à conta das dotações 
orçamentárias da_ União. _ 

Art 99 Esta le.i enira em ~gor no dia 5 
de outubro de 1989: 

.Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

Os atas instituciona[s e- portálias a que se 
refere este Projeto de Lei ultrapassaram os 
limites punitivos dos órgãos de que emana
ram; e alcançaram - para prejudicar - a 
vida e a subsistência de cidadãos e de seus 
familiares, tomando-lhes defeso Q e_~erdcio de 
atividades profissionais ainda que não mais 
naqueles órgãos. Cassou-se-lhes, assim, atê 
a profissão. 

O § 39 do art. 8? das Disposições Constitu
cionais Transitórias sobreveio para restabele
cer o direito desses <:;idadãos e, este Projeto 
de Lei, para torná-lo exeqüível, através de repa
ração pecuniária que tome em consideração 
o período de proibição ao acesso profissional 
e, bem assim, os parâmetros econômk::os das_ 
respectivas categorias. 

O condicionar-se o benefi_cio a requf;!rimen
to objetiva alcançar a Certeza da reparação~ 
evitando-se, quanto possível, o recebimento 
por terceiros e a eventualidade de repetição 
de indébito. 

Os prazos de apresentação dos requerimen
tos e, de conseqüência, dos r~ceblm~nt_os, 
atendem à excepcionalidade dª· operação, 
porquanto não há pretensão de tornar a re_mt~ 
ração pecuniária, de que se trata, em atividade 
regular. Donde a prednsão temporal tanto pa
ra a solicitação quanto para a realização dos 
pagamentos. 

A instrução dos requerimentos limita-se a 
prova do exercício da atividacte, de s,ua inter
rupção coeTC"itiva- portanto não espontânea 
- e da impossibilidade de_ ex_erciciQ dess_"' 
mesma atividade na vida civil. Essas S:ão pro~ 
vas documentais não exces.siv.:,.:;, porém vigo
rosas, de fácil produção pelos interessados. 

O período a que se deve dirigir a reparação 
é o compreendido entre a proibição da ativi
dade na vida dvl1, e o da entrada em vígor 
da Lei a que se refere este_ Projeto. Obvia
mente, esse é o período _deJesão ao direito 
que, por isso mesmo~ fica limitado à_ data de 
ocorrência do óbito de ex-s_ervidor, quando 
for o caso. 

A base de cálculo da reparação é o próprio 
dano pecuniário causado ao ex-servidor, razão 
de_ tomar-se por parâmetro a maior remune
ração da categoria. 

A aplicação das legislações fiscais e previ
denciárias ao ressarcimento explica-se por se
rem as mesmas também aplicadas às catego
rias balisadoras. 

F"malmente, estabeleceu-se o dia 5 de outu
bro de 198g ·como data em que entra em 
vigor a Lei a que se refere este Projeto, em 
estrita consonância com o § 3~' do art. 89 do 
Ato das Disposições Constitudonais Tr?!nsi
tórias. 

Estes os motivos porque esperamos ver 
aprovado o presente Projeto de Lei. 

Saia das Sessões, I~ de junho de 19~.
Pompeu de Sousa. 

(À Comissão de_Assuntos EJ:Qflômfcos.)_ 

_PROJETO DE LEI DO SENADO 
N- 130, DE 1989 

(Do Senador Edison Lobão) 

Altera o§ 3"do art. lO da Lei n 9 7.671, 
de 21 de setembro de 1988. 

O CóiiQressb Nacional çiecreta: 
Art. 19 O § 3" do art. 10 da Lei n" 7.671, 

de 21 de setembro 4~ J Q88, passa a ter a 
seguinte_reda_çâo: 

~''Art. I O. .. .......... - ...... .,_, __ .. _:_ .. _,_ .. .. 
§ 39 Poderão ser aproveitados no 

- Quadro de Pessoal ora criado, ou em Ta
bela Permanente, em cargos ou empre
gos e-qUivalentes, se!Vidores requisitados 
a outros órgãos-da Administração Públíca 
Federal, Estadual ou Municipal, em exer-' 
cicio nas Juntas de Conciliação e Julga
mento subordinados à jurisdição, desde 
que haja concordância do titular do órgllo 
de origem.". 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na 9ata de 
s:ua publicação. 

Art. _39 _Revogam-se as disposições ém 
contrário. 

Justificação 

A redaÇão dO § -39 d0art. -1 O, que se pretende 
ver alterada, portanto razão de ser do presente 
projeto de lei, desconheceu a realidade n~Çl 
apenas da 16• RegiãO Trabalhista, mas de to
dos os Tribunais Regionais do Trabalho, onde 
eXiStem-e:-xj)erlmentadôS servidores_ há vários 
âri.b1fno-àguardo de -Oportunidade de ingresso 
formal nos quadros de pessoal. 

Na Ju_stiça do Trabalho da 16• Região, a 
exemplo das demais Regiões Trabalhistas, 
muitoS servídores prestam serviços judiciários 
marlfêild,o,-·parem,- o vínculo funcional com 
os respectivos órgãos de .origem. 

A restrição que o § 39 do art 10 impõe 
às requiSições, ·para o Tribunal Regional .do 
Trabalho, qual sefa a de que incidaril tão-so
mente sobre servidores .da Administt:ação Pú
blica Federal, enseja a inaplicabilidade da me
dida preconizada naquele dispositivo de lei. 
Essa irripoS"Sibllidade ~alcança seu paroxismo 
quanâo se_ exige, ainda mais, a concordância 
d;:u;.essão d_e seryidores pelo órgão de origem. _ 

__ Em outrªS palavras, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 16a Região está fadado a não_po
der suprir seus quadros_de pessoal a contento, 
pois os servidores da Administração Pública 
Federal não se inclinam ~s requisições, movi
mentação essa que funciOrialinehte poucO Ou 
nada lhes acTescé1ta . .Já _os S!?rvidores esta
duais ou municipais, qu:e-fêrrl"Vfsível interesse 
em ingressar naquele ór9ão, haja vista a opor
tunidade de ascensão e progressão fundo-

- nais, estão hoje impedidos face ao disposto 
no § 39 do art. 10 da Lei n~ 7.671, de 1988. 

O que se vislumbra com este projeto de 
lei é tanto atender à demanda por pesso"al 
qualificado, pela 16• Região Trabalhista., quan
to obsentar o princípio· da ísonomia constitu
cional e ao novo parâmetro administrativo 
contid_Q n_o..,art. 37, caput da nova Cana. 

Esses os motivos por que esperamos ver 
aprovado este projeto de lei._ _ _ -·-

Sala das Sessões, 1 <:> de junho de 1989. -
Edison Lobão. 

LECi!SLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.671, 
DE21 DE SETEMBRO DE 1988 ~C 

- § 39 Poderão ser aproveitados no Quadro 
de Pessoal do Trib_y_n.al_ ora crtado, em cargos 
MUivãlent.~s. os funcionários requisita9-qs· de 
outros órgãos da Administração PúQliCà Fede
ral _em exercício nas Juntas de,_,Çonçili<!_ção 
e Julgamento suborÇinadas à JuriSdição, des
de que haja conc:ordânda do órgãci de orige_m. 
, ...................... ~·-·---:-·-------·--·--· 
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cid a-. 

.dania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 131, 
DE 1989 

(Do SenadOr Olc;~.vo Pires) 

Aft~ra o parágrafo 2_" ~o artigo 18 da 
Lei i1P~7.73o_, de.31 de janeiro de 1989. 

~ O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 - O§ 2<:> do art. 18 da Lei n<:> 7,730, 

de 3l de janeiro de 1989, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"§ 2<:> O desembolso de recurso _à 
-coma do T escuro Nacional, para atendi
mento de despesas com ''PessOal e En
cargoS Sodajs", exc:eto diárias, será reali
zado até o prirheiro dia do mês subse
qüente, ressalvado o dfsposto no art. 168, 
da Constituição." 

Art. 2o Esta lei entra _em vigor na data de
-sua publlcci:ção.--

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
conttário. 

Justificação 

O Governo Federal, alegando dificuldades 
no saldo de caixa do Tesouro,_ a!=liou para o 
dia 10 (dez) de cada mês o pagamento dos 
servidores públicos dos 3 (três) poderes, e 
pensionistas. 

Os integrantes dos Poderes L._egislativo, Ju
diCiário e do Mirlistério PúblicO (art: 168 d_~ 
ConstitUiÇãÇ>) conseguiram g~rrubar a !Yledi
da, ficando_ a_ ela _suje:itos, na sua totalidqde, 
os servidores públicos miliWes e alguns (não 

_ todos) servidores c;lo Pod~r Exetutivo e Autar-
quias. -- --

A decisão governamental, além de trazer 
no seu bojo _odiosa discriminação, acarreta 
para aqueles Por ela atingidos· enormeS e insa-
náveis prejuízos. -

Q _Banco do Brasil paga aqs se_us .3$Sala
riados aos vinte dias de cada mês; o S~ado 

_ _federa~ aos vinte e três dias, e Câ_inara dos 
DeputadoS -aoS Vírite e quatro _d_i_a_s os setVen
tuários da Justiça, antes do dia trinta e o Minis
tério dos Transportes (Poder Executivo) neste 
mês de mai() pagou no dia 25. 

Entendo que com a início do pagamento 
das co~as ~evidas pelos contribuintes ao Iffi-
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posro- de Renda, a alegação ofic:lal da falta Parágtafci único. A Assembléia Geral que 
de recurso não prevalece mais. deliberar sobre a greve poderá -ªdotar, entre 

ComO o sistema vigente por mais de três _ outras, as seguintes modalidades de exerdcio 
décadas era o do pagamento dos servidores _ -desse direito: 
públicos e demais trabalhadores até no máxi.w a) estado de greve, com os trabalhadores 
mo o dia 1 ~ de cada mês- subseqüente ao em atividade normal; 
mês vencido, os contratos de aluguéis, casa b} paralisaçóes parciais poísetor; 
própria, consórcioS,--Coildomínios, prestações c) greve por prazo indeterminado. 
e outros. tinham seus vencimentos marcados Art. 39 A Assembléia Qeral deliberará, em 
para os primeiros dias de cada mês. Além 1' convocação, com a presença da maioria 
disso, contas de empresas estatais também absoluta dos trabalhadores sindicalizados e, 
vencem no mesmo prazo como ágúa, luz e em 2~ convocação, com a presença de um 
telefone, terço, por processo estabelecido no Estatuto 

Ora, todos os encargos acima menciona- do OSlndicato. 
dos, além de outros partic_ulares, são firmados § -1 o Entre a primeira e a segunda convo-
cam o pagamento de multa, mora ou juros, cação haverá o interregno mínimo de 24 ho-
no caso de não serem saldados nas datas ras. 
contratuais. § 29 - A Assembléia Geral poderá sEi r insta-

Assim, vê-se o servidor público constran- !ada na sede do Sindicato, da Federação ou 
gido a duas alternativas: - tornar-se inadim- da Confederação OU, excepcionalmente, em 
plentes, ou recorrer a agiotas, endividando-se, locai-para esse fim designado-Pela Dtretol-ia 
e tendo, posteriormente, seus títulos protes- do Sindicato. 
tados na Justiça. § 3~ Deliberado pela Assembléia Geral o 

Sala das Sessões, I~ deju_nho_de __ l989 . .::....:.. estado <:fe greve, o Sindicato deverá ~O~lf~ 
O/avo Pires. - nicar, imediatamente, por escrito, ou através 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N" 1-730, DE.3! DE 

JANEIRO DE T989 

de edital aos empregadores, as razões da gre
ye e a data da deflagração do movimento que 
só podéfâ OCorrer, no mínimo, 48 horas após 
aquela deliberação. 

_§ 49 A f~_lta de cumprimento das dispo-
§ 29-- A partir do mês de fevereiro de-1989, sições previstas neste artigo e seus parágrafos 

o desembolso de recurso à conta do Tesouro poderá determinar a decretação da ilegalidade 
Nacional, para atendimento de despesas com da greve pela Justiça do Trabalho. 
"Pessoal e Encargos-Sociais", exceto diárias, Art. 4~ No prazo a que se refere o § 39 
será realizado até o décimo dia do mês subse- do artigo anterior, o Sindicato deverá eleger 
qUente, ressalvado o disposto no art. 168 da Córiiíss_ão para conduzir as negociações com-
ConstitUição. -- - ~os- rePresentantes indicados pelos emprega-

................ ~--------------·---- dores.-
- -- --Art. 59 Nas atividades e setviços essen-

(À Comissão de ASsuntos EcohômiCÓS) dais definidos nesta Lei, o Sindicato deverá, 

O SR. PRESIDENTE (Alexanclre Costa) também, cüvulgar em comunicados através da 
-Os projetas lidos serão publicados e reme- imprensa, do rádio e da televisão ou por quais-
tidos às Comissões comPetentes. - quer oUtros meios áe comunicação, as razões 

Sobre a mesa, projeto de lei q_ue será lido e a data da paralisação desses serviços. Nesta 
pelo Sr. lo-Secretário. - - hipó~Se será_9e 8 dias o_prazo a qu~ se refere o art. 3°, § 3•: ' -

É lido o s_eguinte Parágrafo úhico. Os_ comunicados a que 
PROJETO DE LEI DO SENADO NP 132, se referem esta lei serão gratuitos quando di-

DE 1969 vulgados através de empresas de comunica-
(Da CoffiiSSãO Cfe C:OristituiÇ.3o, çõest _concessionárias 01,! j:lermfssionárias do 

Justiça e Cidadania) serviço público. 
Art. 6?_. _A entidade sindical a que perten-

Regu/amenta o art. go da Constituição cerém os trabalhadores em greve poderá 
Federal constituir Comissões de _Greve para obter a 

O Congresso Nacional decreta: adesão ao movimento, através de meios pací-
Art. 19 Considera-se o exercício do direito ficas; sendo Punível, na forma da legislação 

de greve a paralisação coletiva, temporária, penal, a grave ameaça, a violência tisica o_u 
total ou parcial dos trabalhadores de uma em- qualquer outra forma de ação ilícita que impe
presa ou várias -da mesma atividéide econô- ça o direito de acesso ao trabalho daqueles 
mica, em razão de impasse nas negociações que não aderirem ao movimento. 
que tenham por objetivo a defesa dos interes- Art. 79 Os gjndicatos e os trabalhadores 
ses profissionais de categoria quanto às suas ficam obrigados a preStai' os serviços neces-
relações de trabalho. sário_s à segurança e à manutenção dos equi-

Art. 29 A oportunidade da greve e a natu- pamentos, instalações e património dos esta-
reza dos interesses que por meio dela possam balecimentos onde ocorrer a paralisação, vi-
ser defendidos serão defmidas pelos próprios sando_à retomada das respe<:tivas atividades 
trabalhadores em Assembléia Geral da entida- por ocasião de cessãção da greve. 
de sindical convocada através de edital, divul- ParágrafO único. Os abusos cometidos 

na!, assim -considerados, entre outros, os a.tos 
de violência, a ocupação, o apossamento ou 
dano a bens ou instalações que, por sua natu
reza,- não podem sofrer solução de continui
-dade no seu funcionamento. 

Art. 89 São essenciais as atividades e ser
viços: 

a) de abastecimento de água, en_ergia elé
trica, gás e combuSfív~is; 

b) de assistência médica e hospitalar; 
c) de distribuição e comerdalização de me-

dicamentos; 
d) funerários; 
e) de segurança pública e de bombeiros; 

-I) penitenciários; 
g} de transportes coletivos e de alimentos; 
h) de coleta de lixo urbano; 
i) serviços de compensação de cheques, 

pagamentos de c;he_ques salariais, aposenta
<;l.orias e pensões. 
- Art. g~ -Nãs-atividades e serviços eSSen
ciais, ficam ô Sindicato e os trabalhadores indi
viduafrnente obrigados a garantir o aten-

-- di_ernnt_o das _necessidades inadiáveis da co
munidade, de cuja falta resulte perigo iminente 
à sua sobrevivência, saúde e segurança 

§ ]9 Incumbe à Comissão referida no art. 
49_ a designação, em comum acordo com o 
empregador, dos trabalhadores que devem 
preste.ir-os serViças·a cjúe-se féfere esfe artigo. 
- § 29 A inobserVância das disposições des

te artigo sujeitará a decretação, pela Justiça 
do Trabalho, da ilegalidade da greve. 

Art. 10. Os empregadores não podem, 
durante _a greve ou em razão dela, dispensar 
ou substituir trabalhadores grevistas, salvo na 
ryipótese d<? n~o cumprimento, pelo Sindicato 
ou pela Comissão a que se refere o art. 4?, 
das exigências previstas no artigo anterior. 

Art. 11. A greve suspende o julgamento 
de processo de dissídio coletivo que tenha 
sido ou vef!Q_~ ~ ªer instaurado, salvo quando 
req-uerido o julgamento pelos trabalhadores. 
Nesta hipótese, a ~ecisão judicial será termi
nativa do movimento grevista que, se prosse
guir, será declarado ilegal. 

Art. 12. A greve realizada com inobser
vância do disposto na presente Ieí ou a que 
for declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, 
faculta_rá aos empregadores considerar o pe
riodo da paralisação como falta injustifica4a _ 
ao sertliço. - - -

Art. 13. Os trabalhadores que participa
rem doS atOS de negociação, preparaçãó ou 
deflagraçáÇl da greve não poderão sofrer qual
quer constrangimento ou coação -por parte 
dos empregadores ou das autoridades públi
cas. 

Art. 14. A greve cessará: 
a) por conciliaçãÇ> das partes; 

-b) por decisão da categoria dos trabalha
dores ou do sindicato, sendo vedada a interfe
rência de autoridade pública, forÇa policiàl ou 
de terceiros não envolvidos no movimento 
grevistas; 

c) pela decisão da Justiça do Trabalho na 
forma do art. 11. 

gado pela imprensa local, Com 48 horas de durante o movimento grevista sujeitam o~ r~s-:- _ 
antecedência. pensáveis às sanções da legislação civil e pe-

Art. 15. ~as hipóteses das letras g e c do 
artigo anterior, serão asSegurados aos traba-
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lhadores grevistas o re<::ebimento dos salários 
e o cômputo do tempo de paralisação, como 
de efetiva prestação de Serviço. 

Art._ 16. Esta leí entrará em vigor -na dãtã" 
de s_ua publicação, revogandO-se as disposi
ções em contrá~o._ 

Sala das Comissões, 3 de inaiO de -1989. 
- Cid Sabóia - Ronaldo Aragão --Maurd 
Benevides- Wilson Martin$ - Leopoldo Fe
rez .__._. Lqurival Batista ...-- Carlos Patrocínio 
-Leite Chaves- Teotônio_ Vilela- Aureo 
MeDo - Edison Lobão. . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Q projeto lído terá a sua justíficação feita 
da tnbuna pelo Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Gdadania. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem nQ 113, 
de 1989 (ri' 227/89,na origem), de 31 de 
ma[o do corrente ano, pela qual o Senhor Pre
sídente da República, nos termos tio arti_go 
52. item V, da Constituição,_ fi:Olicita autOrização 
para que a União possa contratar oPerações 
de crédito externq no valor global de FF 
240."000.000,00 (dl,JZentos e quarenta milhões 
de francos franceses), a ser repassado ao Es_ta
do de São Pat,J.lo através do Banco do Brasil 
SA, para aquisição de equipamenTOs médico~ 
hospitalares, de origem francesa. 

Nos tennos da Resolução no 18, de 1989, 
o expediente será despachado à ComissãO_ de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A Presidência recebe!.~, do Senador Ronan 
Tito, Líder do PMDB, em. resposta a solicita-çãõ 
feita por esta presidência em 21 de fevereiro 
último, a indicação 9os nomes dos iniegr~nieS 
desse partido que deverão recompor as· co~ 
missões especiai$ que examinaro_Ç>s Pr~jtos 
de Lei da Câmara n~ 118, de 1984, que institui 
o Código Civil n9 175-, d_e T984,,qúe institui 
o código de _Proc_esso _Pel)al e o Projeto de 
Lei dp _senado no 277, de -1986,- qUe -inSbiul 
o C6digo Tn"butário Nadélliãi Co"rn_a~ indica
ção dos integrantes do PMbB Poderão estaS 
três comissõ~ ~torp._arem se~ti51r""ãbalhos, __ de 
há muito interrompidos, indtisJVê jjofque se 
encontram vagos os lugares de- Presidente e 
Vice-Presidente em todas-elas. 

A Presidência continua_ aguardando a iridi
cação, solicitada naquel_a mesma dáfa, de no

·mes de integrantes d_Ô PSDB (Jue deverãó oCü
par vagas existentes nes:;;as comissõe5:. 

DOCUMENTO A QaE SE REFERE O 
SR. PRESIDENTE. 

Brasilia (DF), 22 de maio ôe 1989 

Exln9 Sr. 
Seilador NelJ:;on Carnéii"o 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente: 
Errt -atenção ao seu_ OF. SM!4/89, datado 

de 21-2.:-89, comunico a V. Ex• os_riomeS -dos 

Senadores do PMDB que designei para com
porem as seguinteS tOmlssões Especiais: 

I - C~ISSÀO E.Sf'IEClAl DO CéoiOO C[VIL 

1 .::\li}!~~~~~·:~t ins 
,.2 - t.uiz Viana Fi lt10 
·3- NelsorJJ'iedek.ln 

4 - José Fogooa . 
5 ....; Márcj_o_ t..,acerda 

~ _ .Suplentes 
T ;;,-Alfredo Campos 

:Z ;;:. Leopolrlo Pl'.!res 
3 - Mauro i;lenev ides 

_11 - coMt~Ã9 p9 cúo,rGo ~E PRoCEsso- PtNAL 

TitUlares Suplentes 
I - Francisco Rollemb€lrg 1 - A1fredo Campos 
2:- Aureo Mel lo _ _ .2.- Nelson Wedek:in 
3 .. - Lt:l_it!'!: Chaves 3- MárciO Lacerda 
4 - Me ira_ FIlho 
5 -Mauro Benevíde_s 

II I - COMISSÃO DO CÓOIGO T[HB~TÁRIÔ NACIONAl 

_Titulares 
1 -Albano FfaJ"lCó 
2- Raimundo Lira 
3_- AlfredO Campos 
4 - A lu íz i o Bezerra 
5 ... Gerson C8111ata 

Suplentes 
1 - RuY. sace rar-
2 - severo Gomes 
3- Almlr Gabriel 

-'--Na oportunidade, renovo a V. Ex" os mais 
sinceros protestos de consideração e apreço. 
- Ronan Tito, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Sobre a ~tíesa, re:queriri1entó, que vai ser 
lido pelo Sr. 1? Secretãrio, 

É lidO o-Se9uillte 

-REQUERIMENTO N• 301, DE 1989 

S~nhor Presidente: 
, Nqs te11"9~?- do an. 282-ªo ~Reglm~nto Inter
no, _r~,~~iro ã tramitação coTi.JUhta d9s Proje
tes de Lei do Senado nns 107, de 1988 e 50, 
de 1989; por ve(sarem matéria análoga. 

Sala dâ"s-Ses_SOes, 30 ·q!;lmaio de 1989 • ..,... 
-Carlos Patrocíitio. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O requerimento lido serâ publicado e incluí-
do em Ordem d9 Di51. _ 

Sobre a O)esa, requerimento que será lido 
. pelo Sr. 1 ~ S~cretário. 

É lido Q seg~:Jinte r 

REQUERIMENTO N• 302, DE 1989 

RequeirO; nos termos regimeritais, sejam 
solicitadas ao Poder Executi"lo._ atr;:~vgs do 
EXJn9 Si'. Ministro Chefe do Gabinete Civil, as 
seguintes irifonna-ções: 

1 - Quais os valores arrecadados, mês a 
mês, desde julho de 1988,-como Salário-edu
caÇão? Qy-ªiS os-valores repassados aos Esta
do_s, ~ particularmente ao Estado de São Pau
lo, mês a mês, referentes à quota-parte _a eles 
devida, através do lAPAS. FNDE-MEC e Secre
taiia do Tesouro Nacional- Ministério da Fa-
zenâa? - -
--"2"::.:....:. QUãl a def;;iSagem existente entre arre
cada,çãQ __ e repasse dos valores acima referi
dos? Qual o total devido aos Estados, e parti
cularmente ao Estado de São Paulo, ainda 
n.!iõ tiansferido? 

3-Qual o fundamento legal do atras_o no 
repa~ já _referido? 

Justificação 

-Estamos informados de q~e o rePasse ao~ 
Estados da quota-parte a eles devid~. referente 
ao salário-educação, se encontra em atraso 
desde o fina.l de 1988, acarretarldó- sériO" pre~ 
juízo aos Estados. 

Somente cofn relação ao EstadO de São 
Paul() _o val_or_ devido chegaria a NCz$ 
58.000:000,00 (ônqüenta e oito milhões Qe 
cruzados novos), impedir1do a cõntlnuação de 
projetas em curso e o repasse de verbas da 
m~renda esc:::olar para os Municípios. 

E necessário que se confirffie -~-informação 
e que se avalie a repercussão do fé!-tO para 
que possamos adotar providências legislativas 
que assegurem o recebimento dos recursos, 
pelos Estados, na devida hora. 

Sa.la das Sessões, 19 de junho de 1989. -
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-O requerimento lido vai ao exame da Mesa. 

·-'O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-- Há oradores inscritos. Concedo a palavra 
ao ·nobr.~ Senador Rachid Saldanha De'rzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMPB- Ms. Pronuncia o seguinte discurso.) 
.-Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, mais unia 
vez, a Nação foi surpreendida corri notícias 
vindas de Washington acerca de atitude_$ uni
laterais .do Ciovern.o norte~affiericano qUê ten
sionam nossas_ relações comere: ia is e econó
micas e afligem toda a América Latina. Na 
semana passada, o Governo dos Estados Uni
dos da América divulgou uma lista de práticas 
Coffiefciais de QUtros países; que o Governo. 
Bush consider~ <:om base exclusivamente na 
süa- fegTSJaça.o tntéfriã., "barreirãs àS _eXporta
ções norte-americanas". Washington aponta, 
entre' essas práticas, as denominadas-,:·reSiri
ções às importações" implementadas pela po
lítica brasileira de comérciQ exterior. lnsolita· 
mente, Sr. Presidente, o Brasil tambêm foi in· 
cluído numa Iista de pais_~~ _que, segundo o 
Governo norte-americano, "Oão oferecem 
adequada proteção à propriedade -intelectual". 
Ora, nesse partic:u1ar, o Governo brasiteiro 

-apenas cumpre fielmente a Constituição e a 
legislação sob_re propriedade intelectual, sobe~ 
ramente aprovada pelo Congresso Nadona(, 
bem como obedece a tod~s. as çonvenções 
fnternacionaJs ~x_isterttes sObre a mátêrfa. Mas, 

· Sr. Prestdente, volto à famigerada lista de p'aí
ses que, no entender de Washirigton;_cOloca· 
riam barreiras às_ eXportações norte-ametk:a.
rias. As restrições às exportações impostas pe· 

lo Bràsif "prejudicariam o ac-esso ao mercado 
brasileiro de produtos norte-americanos"'. Tais 
restrições seriam: a suspensão temporária de 
érnlssão de guiás d~ jmpqrtaç_ão; ~s_limita_ç:ões 
quantitativas e a faltá de transparência no pro
cesso de emissão de guias de importações. 

Imediatamente após o anúncio norte-ame
ricano, o ltamaraty distribuiu nota afirmando 
qt.ie "ó Governo brasileir_o _vê <::om preocupa
ção essa ação do Governo norte-americano", 
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porque, em primeiro lUgar, póde redundar na 
imposição futura de medidas comerciais uni
laterais de restrição às exportações brasileiras; 
e, em segundo lugar, pelo despropósito em 
identificar e definir,--Unilateralmente, práticas 
co~erc:iais legãiS coma·-"barreiras ao comér
cio . 

O Sr. Albano Franco - Permite-me V. 
EX" um aparte? __ 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI-
Com todo prazer. 

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador 
Rachid Szildailhã -oerzi; estamoS ouvlndo cOm 
a devida atenção o prOnunciamento de V. ~ 
que traz, ao Seriado, nesta tarde, um assunto 
da mais alta importância, prinCipalmente para 
o futuro do nosso País. é: importante destacar 
e ressaltar, e falo também com a responsa
biltdade de dirigente da ConfederaçãO- Nacio
nal da Indústria, um assunto que é vital para 
o crescimento económico do País, no que 
concerne às retaliações ou ameaças de retalia
ções por parte dos Estado Unidos. Quero, nes
te instante, associar-me às palavras de V. Ex~. 
como também à posição firme e coerente do 
hamaraty, e do próprio Governo brasileiro, a 
esse respeito. Porque somente e efetivariieni:e 
através de uma posição firme e coerente, prin
cipalmente defendendo e resguardando não 
só a soberania, mas os interesses realmente 
económicos e sociaiS do País, é que, efetiva
mente, o Governo vai ter o ap-oio, nesta hora, 
da Nação brasileira. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI -
Muito grato a V. Ex' nobre Senador Albano 
Franco, que tem aútoridéii:lé -heste País para 
falar em nome da grande classe_ produtora 
brasileira. O que nós _tememos é-que os ameri
canos queiram transformar_ o nosso País em 
uma colónia comercial deles. Isso nós jamais_ 
iremos· pennirtir. Muito grato a V. Ex:" -

Continuo, Sr. Presidente. t. preciso que se 
esdareça, antes de mais nada, que o Brasil 
tem marcado suas medidas de regulamen
tação comercial pelas regras internacionais. 
As medidas de controle de importação aplica
das pelo Governo brasileiro têm sido neces
sárias para corrigir os desequilíbrios em nos
sas contas externas e são plenamente justifi
cadas, com base no art. 18, alínea b, do Acordo 
Geral sobre Tarifas e ComércíO -(JÁ1T:ton-
vêm assinalar que o Brasil tem balizado o seu 
comportamento nessa área pelas normas e 
recomendações do GATT. a Cujo plenário tem 
comparecido e considerado o fórum legítimo 
e_ adequado para discussão das idéias _e esta
belecimento de regras mutilaterais. Em- no
vembro de 1987, quando se realizou a última 
consu1ta plena do Brasil, o Comitê de Balanço 
de Pagamentos do GATT admitiu que tias me
didas de controle de importação praticadas 
pelo Brasil são necessárias para os esforços 
de ajustamento da economia a uma conjun
tura financeira e comercial internaci0i1al ad~ 
versa". E, atentem, Sr. Presidente,_Srs. Senã
dores, na ocasião, o Brasil obteve de todos 
os parceiros comerciais, inclusive dos Estados 

Unidos, o reconhecimento_ da legalidade e da 
legitimidade de tai~ medidas. 

Na verdade, Sr. Presidente, além dessa fla
grante contrariedade juifdka, as queiXas dos 
Estados Unidos com relação ao Brasil não 
têm cabimento na prática, quando se verifica 
que a particípação brasileira no déficit comer
cial global daquele p?IÍS tem apresentado ten
dência declinante dos últimos anos, caindo 
de4,4% em 1983 para4% em 1988.A.Sim· 
portações brasileiras de produtos norte~am~ 
riC~i)Qs aumentar~m em mais de_ 60%, de 
1983 a 1988. Vejam, Sr. Presiderite, Sr$. sena
dores: nos últimos seis anos, aumentamos em · 
mais de 60% as nOSsas compras· de prOduto_s · 
norte~americanos, mais do que o dobro do 
aumento glob81 _das exportações norte~ame
ricanas que foi de 23%. Em 198.:.l·o B_rasTl 
ocupava o 21"' lügar eri.tre os países imporia-
dores de produtos norte-americanos; h9j~. __ _ 
passamos para 17a lugar. Realmente, não há 
do que s_e queixar, não há do que reclamar: 
o Brasil tem sido um excelente parceiro dos 
Esta~o_s Unidos. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o Brasil, es
pontaneamente, é bom que se frise, tem feito 
importantes modificações em seu regime de 
importações. Baixamos a nossa tarifa média 
de 85% para 41% e reduzimos à metade _o 
número de produt9s com .emissão de guias 
de importação temporariamente_ suspensa. 
Essas medidas objetiVaram atender ás neces~ 
sidades do Presente destágio de desenvo_lvi
mento da economia brasileira, e as suas con
seqüências são óbivias, unanimemente recO
nhecidas como bastante positivas para o co
mércio_ internacional. 

A par dessas atitudes, o Goverrio brasileiro 
tem participado da Rodada Orugui "com firme 
propósito de buscar soluções universalmente 
aceitáveis para as principais questões que ini
bem a expansão do ·:comérCio internacional". 
ESsã ãiitude norte-americana, Sr. Presidente, 
tem, sém dúvidã., sérios efeitOs negativos so
bre as esforços que vêm s_endo feitos naquela 
rodada _de negociações comerciais- confor
me já alertou o Goveri10 bi:asileiro. Isso pol-que 
ela éUTl_eaça todo o setor exportador brasileiro. 
Essa ·lãsiimável atitude norie-amerfcana cria 
um-_ clima de incerteza que inibe- as nos_sãs_ 
vendas e causa prejuízos ao País. Portanto, 
agrjde, viola, na prática, o compromisso assu
mido por tõdôs oS pâíSes-_de não introduzir 
novas restrições ao comércio. 

_SL2residente, toda e55<!! situação é con::;_~ 
trangedora e lamentável, especialmente por
que engendrada pelos Estados Unidos _da _ 
América, nosso tradicional parceiro económi
co. -o- G"ovetho brasileiro mantém a sua pOsi
ção ao declarar que "considera de grande im
portância o fortalecim-ento das instituições 
multilaterais Cfe comércio--e dos meCanismos 
multilaterais de solução de controvérsias com 
os SeUs pa-rceiros comerciais". Assim, Sr. Pre~ 
sidente, nos termos da nota expedida pelo fta
ITI_C!ra.ty :- cujã íntegra anexo a esse meu pro
nuncianlenfo para que fique- registrada nos 
Anais dé\ Casa- .. 0 Brasil se reserva o direitO
de recorrer ao GATI na defesa do:- legí~mos 

interesses da economia e do comércio brasi
leiros". 

Estas, sr; Presidente, foram as constdei'a
ções que se d[spôs fazer a Uderançi:l do Gover
no; para informação do_s Srs. ilustres Parla
mentares e_ conhecimento da Nação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A CiUE SE REFERE~!) 
SR. RACfiiD SALDA/'IHA DERZIEM SEU 
PRONUNCIAI1ENTO 

O Governá dos Estados Unidos da Ãmérlca 
divulgou lista de práticas comerciais de tercei- -
ros países que ç:onsidera, com base em sua 
legislação interna, como barreiras às exporta
çõ_es norte-affieriCanas. Entre_ essas práticas, 
as denominadas "restrições às importações" 
se teferem a aspectos da política brasileira 
de comércio exterior. OBrasil foi, ainda, incluí· 
do em uma lista de países que, no_ entender 
do Governo _norte-americano, não ofereCein 
adequada proteção à propriedade intelectual, 
sobre o que o Governo brasileiro apenas tem 
a assinalar que cumpre fieh;nente a legislação 
sobre propriedade intelectual, aprovada pelo 
Congresso Nacional, e todas as convenções 
internacionais existentes sobre a matéria. 

Segundo o Governo dos Estados Unidos, 
as restrições às importações prejudicariam o 
acesso ao mercado brasileiro de produtos nor
te-americanos:Tais restrições seriam: suspen
são temporária de emissão de guias de impOr
tação; limitações quantitativas e falta de trans
parência no processo de emissão de guiaS 
de importação. 
-~-0 GOVemO-btasileiró ·vê com preOCupação 

es:?a ação do ÇI_pvemo norte-arneriçano por
que Pode redUridar ria -impostção futura· de 
f!ledidas comerciais unilaterais de restrição às 
exportaçõeS: brasileiras, como ta_rnPém pelo 
despropósito eni ideritificar e definir unilate
ralmente práticas comerdais legais como 
"barreiras ao comércio"~ 

O Brasil tem .Pautadõ su~~ tT)._edid~s de regu
lamentação comercial pelas regras internaciO
nais. A:3 medidas de controle de importação 
aplicadas pelo Governo brasileiro têm sido ne
cessárias para Corrigir os desequilíbrios em 
nossas contas externas e sao plenamente justi
ficadas à luz do Artigo XVJII-B do Acordo Geral 
sobre Tarifas e Comércio (GATI). Eiil novem
bro de 1987, quando se realiZOu a iílima con
sulta plena do Brasil, o Comitê de Balanço 
de Pagamentos do GATT admitiu que tais me
didas são ne_cess_árias para os esforços de 
ajustamento da economia a urna conjuntura 
financeira e comercial internacional adversa. 
Na ocasião, o Brasil obteve de todos os parcei
ros comerciais, iil.clusive dos Estados UnidoS, 
o reconhecimento da legalidade _e legitimida
de de tais medidas. 

As queixas que os Estados Unidos da Amé
rica apresentam contra o_ Brasil são desca
bidas quando se verifica que a partidpação 
brasileira no déficit comercial global daquele 
país tem apresentado tendência declinante 
n~ wtfmos ariôS, ·caindO Cie 4,4%, em 1983, 
para 4%, enl -198é. As importações brasileiras 
de produtos norte-americanos aumentaraqt 
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em mais de 60%, de 1983 a_ 1988,_ índice 
que representa mais do que o dobro do au; 
mento global de 23% das exportações norte~ 
ameri<:anas._ durante aquele_ mesmo ~ert:odo. 
Cbrh isso, o Brã.Sll", cjuê ocupava, em 1983, 
o 21 '? lugar entre OS ·par-ses impOrtadores de 
produtos norte~amerícanos, passou para o 179 

lugar,em1988. -. ______ -
0 Governo brasileiro tem _espontâneamente 

introduzido importantes ·módiflcàt;Oes em seu 
regime de importações, havendo rebaíxad~ 
sua tarifa média de_85% para41% e premo~ 
vida uma redução à metade CiO número- de 
produtos Com eri'liss~o de_.gU.ias de __ impoi'~ 
tação temPoràriaffienteSú$"j,ênsa, C---'--om O obje
tivo de atender às necessidãdes ao presente 
estágio de desenvolvime-ntO da" economia bra
st1eira, corri conseqüênéia$-óDviaS, unanime
mente reconhecidaS- -Çõlnó põsitivas para o 
comérdo intemadOnal. - - - · · · 

O GoV!#no brasileiro tefrfpafticipàdo de Ro~ 
dada Uruguai com·o fii'me'pf~põsito de buscar 
soluções universalmente ac:eitãveis pare as_ 
principais questões que inibem a expa':lsão 
do comércio internacional. A ação norte-ame~ 
rlc:ana tem Sérios efEiito~s·negativOs sobre os 
esforços que vêm-Sendo "feitOs naquela rodada 
de negociações comerciaiS_: Ao d~ixar sob 
ameaça todo o setc?r _expo~dor braSileiro, a 
decisão norte~amerlcanà -gera uni dima de 
incerteza q!J~ inibe n-9Ssa_s_ V~ridas, _causa pre~ 
jUÍZOS e, d~sse ffi()dO, viola, ria prática, O c.oril~
pÍ'omisso pOr todos -assuini9.9 de não intro
duzir novas_ restrições ao co;>metcto. · 

O Governo brasileiro-coTisidera- de grande 
importância o fortalecimento das instlt~ições 
multilaterais de comérc_io e dos mecamsmos 
multilaterais de solução de çQ_-Dtrovérsias ~ 
os seus parceiros comerciai$. Assim, o Br:a~_í! 
se reserva o direito de recoirer aõ GATI~11a 
defesa .doS J~itimoS interesses da ec:onom_ra 
e do comérCio brasileiro. · · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo,a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. _ 

OSR. MÁRIO MAIA (PDT -AC.Pronun· 
c:ia o seguinte disc:ursQ. Sem ~ev:fsão ~o _()ra.~ 
dor.) - Sr. Presidente, Srs. SenadO!'es, C'!Jlti-_ 
nuando a rezar no rosário das dificuldades 
que estão ~endo encontradas no presente en
tre os Estados do Amazonas, Acre e Rondônia, 
quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente~. 
antes de fazer a leitura de documento que 
se constitui· de um artigo pUblic:ado nã Gazeta 
do Acre por um estudioso do assunto, Profes
sor Ornar Sabino de Paula, membro do fnstí
tuto Geográfico do Acre, membro da Acade~ 
mia Acreana de Letras e Professor da Univer
sidade do Acre- quero me congratular com 
a Mesa do Congresso Nacional por ter, ontem, 
resoMdo regularmentarO art. 12 das Dispo
sições Constitucionais Tfansitórias, que reza 
o seguinte: - - · · ~-- -

"Será criada, dentro de nov~ntã--diãs 
da promulgação da Constituição, Cernis.. 
são de Estudos T errítoriais, com dez 
membros indicados pelo <:ohgressõ Na
cional e cinco pelo Poder Executivo, com 

a finalidade de ~presêritã:r estudõs ~l:>re 
o território nadaria\ e anteprojetos relati
Vos a novas unidades terrítoriais, notada
mente na Amazônia Legal e em área.s 

__ pendentes de solução." 

O Sr .. t:>reS1déhte· dO Congresso Nacional, 
na sessão-cOnjunta _de ontem; )1õuve por bem, 
tortéi;põOdendo ao apelo de vários Parlar'nen_-, 
tares e acis problemas que, no momento, afli
Qem o BraSil, ~iante das divergêndas Jindeiras 
entre três Est'adõs dcfFederaÇ:ão, designar a 
ComisSãO Mista destiil.ãda a apresentar estu· 
dos sobre o teirft6rio·national e anteprojetos 
felaôvOs-a-noVás-Linldades teriitORais, notada
mente nâ Ari-tazôhla Legal, e em áreas penden
tes de solusão (Art. l2 do Aio das Disposições 
ConstituCioTiaiS Ttã.fiSitõrias). _ _ · 

A composição da ComiSsão Mista foi lida 
oritem no congresso, ~ passo a lê--la, agora 
Srs. Senadores, para Cjue fique registrada, es
pecialmente, IlOS Arià"iS âo Senado da Repú
blica porque cre10· ser hi.uito importante que 
tudo o que se refira a essa polémica contem
porânea fique registrado na História, até que 
os limites definitivos sejam estabelecidos entre 
aqueles Esta-dos da nossa Federação. 

Senadores Titulares: Nabor Júnior, PMDB; 
Alfredo Campos, P"'DB; João Menezes, PFL; 
Chagas Rodrigues, PSDB; e João Castelo, 
PDS. 

· Deputados Titulares: Gabriel Guerreiro, 
PMDB· Renato Bernardi, PMDB; José Carlos 
Vasc:o~celos, PMDB;.Alddes Uma, PFL; e José 
Guedes, PSD8. 

Membros do Poder Exe<:Uti\-9: Dr. Almir La
versveiler Morais; Dr. César Resende; Dr. Char
les Curt Mueller; Dr. José Carlos Mello; e Dr. 
Pedro JoséXâViêt Matoso. 

Sr. Preside~te, tJenso que é uma providência 
da maior importância para o Congresso Na
cional, visto que os problemas de limites , que 
fcil'ari\- levantadoS recentemente entre os Esta~ 
dOS~âó~ Acre e de Rondônia, estão a suscitar, 
mais presentemente e, agora, também, argüi~ 
ções por parte do Governo do Amazonas no 
que dii respeito a essas áreas próximas às 
c::fdades do Estado do Acre. 

Como acentuei em "corri.unlcação com refe
~ên.Cia, ·ainda esta semana, sobre o assuntÇ>, 
a ser >COnsiderada como verdadeira e definitiva 
a chaffiada Linha--tlinha Gomes, q·ue é uma 
reta oblíqua que, partindo da foz do tio Beni, 
ao desembocar no río Madeira, na altura do 
paralelo de 16120; até á!;i cabeceiras _do Ri.o 
Javali, no extremo ocidental do Bras1l, ma1s 
precisamente também do Acre, onde este Es
tado faz fronteira c:om o Peru, na latitude de 
1>01' a ser- considerada definitiva esta linha, 
rep~. Sr. Presidente e Srs.-Seriadores, as capi
tais, ós perímetros, partes de territórios tam
bém das áreas urbanas das capitais, dos Muni
cipios de Sena Madureira, Manoel Urbano, Fei~ 
jó, TaTãtia:Cá, Cruzeiro do_ Sul, todos perte:~~ 
cehfu:fao" Estado do Acre, passarão ao domr~ 
niO ·do Está:dõ do Amazonas, uma vez que 
essas ~cidades estão lOcalizadas ao norte da 
linha Cunha Gomes, portantO, dentro do terri
t6rl0 do Amazonas. Seria, do ponto de vista 
histórico da fornlação geopolítica do Acre, um 

ab~urdo que:· e~'"vrrtud~- 'desta li~ha, estaS c.i: 
dades passassem a ser adminiStradas sob a 
jurisdiÇão do GO~mo dC? ~ta~o _do Amazo
nas. _ ,_ ------

De forma semelhante, o argumento seNe 
para corrigir, tambéri1, Os problemas - como 
acentuaiTlOS aqui_- de liinltes entre os Esta
dos de ROndônia-- e Ac::.re, fazendQ com que 
as VIlas, atualmente em desenv(!lvime":to, de 
Extrema e Nova Califórnia, também fiquem 
dentro do te~rttório do atual ~do do Acre: 

o Sr. Leite Chaves -Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. MAmo-~- Assim, Sr. Presi
dente, é da maior importância que essa comis
são designada ontem -a qual estou sabendo, 
será insta}ada agora à tarde, às 15 horas -
entre imediatamente na investigação desses 
fatores, para que a ArrlaWnia, _que, no mo
mento, está sendo objeto da cobiça, daS_ ãten
ções intemaciol}ajs, fktue alêm dos problemas 
ecológicos, políticos e econômico~ que nos 
preocupam e também sejam definidos os pro
blemas poJ'Jticos lindeiros de alguns Estados 
que c;ompõem a grande Região Norte. 

Conc::::edo o ãparte ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O Sr. Lelte Chaves -- Nobre Senador 
.Mário Maia, já ouvimos alguns pronunciamen
tos de V. EX" nesta Casa, também do Senador 
Ronaldo Aragão, a respeito desse conflito lin· 
deiro, envolvendo uma área de c::::inco mil quilô-
melrO$ quadrados entre os Estados do Acre 
e Rondônia. O Senado, sem qualquer partic::::i
pação. tem assistido a esta __ qiscus_sã<? _ COl_!l 
grande cautela e eu noto que a Casa tem gran
de interesse que essa pendência se resolva. 
ó nosso apelo, inclusive, do meu partido, que 
é majoritário nesta CaSa, é no sentido de que 
haja muita grandeza na solução desse conflito 
e o. resolva o mais rápido possível. Lembro 
a V. Ex~ que entre os Estados do Paraná e 
Santa Catarina houve um conflito sem~lhante, 
o Contestado; e isso--deiXou amarguras por 
Ioilgos anos. Muita-s vez.es, os prejUízos· decor
rentes de tais casos são prejuízos matares do 
que aqueles correspondentes à própriã -ãr-ea 
de terra que estâ em discussão._ O Acre e Ro:n
dônia são Estados novos, carentes e carecen
tes de todà a atenÇão do resto ~do ~ar~_para -
se desenvolverein, e se· desenvolverem na ex
ploração das potencialidades de cada um. Se 
esse: problema se alastra, hav_erá,- inclusive, 
grande dificuldades do_ País e desta Casa em 
se comportarem em relaç-ão a outras preten-

- sões .dos dois Estados. Porque. se amanhã 
defedrmos alguma pretensão favOrável .<3-o 
Acre, isto poderá feilr a sensibilidade de Ron~ 
dônia e vice-versa. E o prejuízo para ambos 
os Estados será grande. E se estes dois Es~
dos- novos, que estão_na fronteira mais avan
çada do oeste do Pais, elevarem a proporções 
e;xa~_eradas ~e seotim~nto de rivalidade, a 
pOnto -de suas populações se engalfinharem, 
isto se transfere para gerações futuras. E, ago-.: 
ra, o Brasil que está de vistas mals voltadas 
para essa região, p-orque jâ chegou o tempo 
de:: incrementar e desenvolver o seu potencial 
agrícola, e mesmo porque Rondônia e o Acre 
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serão passagens para o Pacífico, cop~encido 
que está o Br.asi1 h_qje de q~e a _sua grande 
saída é a saida para o Pacífico e que a abertura 
da Amazônia e a saída para o Pacífico são 
coisas conjugadas. Então, apelo à Bancada 
de V. Ex" nesta Cãsa e na outra Cãsa do Con
gresso Nacional, ao Senador Ronaldo Aragão. 
para que V. Ex• não se exacerbem. Muitas. 
vezes as lideranças são instigadas pelo povo, 
mas, numa situação dessas, ao invés_ de o 
líder instigar, ele deve ser um apaziguador e _ 
aguardar que os órgão técnicos se pronun
ciem. Ora, há quanto tempo o IBGE ilão divul- . 
ga mapas neste País? Então, nobre Senador 
Márlo Maia, é o apelo que faço e me sinto 
neste dever, no exercício da Lidetança do. 
PMDB, nesta tarde, para que, digarTios, haja 
grandeza, como sempre houve, aliás. nos seus _ 
pronunciamentos, V.~ não c.oloca_emoç9es -
pessoais. V. EX' traz-map-as; como hoje, nesta 
tarde, está dando sugestão a uma comissão 
que se constitui, para que .ela se posictone 
com dados objetivos. Talvez, des~ forma, pos
samos dar mais expressão a esse anseio na
cional de que Rondônia_ e _o Acre sejam os 
pontos mais acessíveis de exploração efetiva 
da Amazônia, que seja nossa passagem pro
missora para o leste, porque o progresso dos 
próximos 50 anos virá do leste: China, Japão, 
Coréia, Tailândia, Hong-Kong. A própria Chi
na. como sentimos naquele cantata, carece 
de um parceiro do porte do Brasil com ai~ 
potencialidade em metêria-prima, para que 
esse comércio se viabilize através dos anos. 
Um apelo à grandeza de V. Ex" e do SeDados 
Ronaldo Aragão, ambos médicos, para que, 
pelo menos, nesta Casá., o debate possa ser 
o mais objetivo e nós possamos cooperar nis
so, para que V. Ex"" não falem sozinhqs, a 
não ser que fique uma discussão entre os dois, 
sem qualquer participação do Senado, por
que, na sua prudencia, os senadore_s oão d~
vem interferir, quando estes dois Estados per
tencem ao País, e há uma celet.!,maem tgrryo. 
de uma área de pequena expressão em rela
ção à área dos dois Estados. É isso que me 
cabe fazer nesta tarde, e tenho certeza de que 
todo o Senado endossÇJriaJoc~,m_apelo neste_sen
tido. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradecemos a 
V. Ex• pela interferência nas nossas -conside: 
rações, reafirmando o que V. ~ já observou 
em pronunciamento _nosso passado, que não 
vai nenhuma paixão de nossa parte, _corno 
acreano que somos, na defesa_ das teses _que 
estamos trazendo aqui. Estamos fazendo_os 
nossos pronunciamentos seguidamente, para 
que a Casa tenha__atenção _melhor sobre o 
problema à luz de documentos históricos e 
da análise dos documentos que serviram aos' 
limites do Brasil, desde quando_ antes_de sua 
descoberta. Fizemos já aqui referência ao Tra
tado de Tordesilhas e a outros Tratados, como 
o de Ayacucho, o de Madrid e o de Petrópolis. 
Temos analizado do nosso ponto de_ 'lista da 
compeensão do problema, e as razões que 
nos levam a entender que a área em litígio 
seja historicamente pertencente ao Acr_e_nã_o_ 
é por uma preferência apaixonada de rnomen-

tos _qu qualquer interesse sobre ela, pois não 
~temos propriedade na área, como também 

temo,S eleito[?J,do naquela região. Apenas, co
mo bra.sileiro, quere1T!9S ·contribuir, como 
uma pessoa que sempie gostou de assuntos 
de_. Geografia e de História, para que os limites 
fiqUem definitivamente estabelecidos, quer as 

,_)'i1<1~ venham a ficar pertencentes_a Rondônia 
ou quer venham a pertencer ao. Acre. Agora, 
do nosso ponto de vista, da nc;>ssa_ ~nálise ---:-
e apre:sentamos os_ argumemqs à luz dos di; 
plomas hi_stóricos, <;lo_s tratadose11tre os país_es 

~e os decretos, as leis _e~be)ecidas na cfiação -:__ 
dos territórios;_ tanto os tra!ados que resulta

_rarn na _anexação do Acr~ defin!t_ivamen_te ac;> 
te:rritório brasileiro quanto a crfação de novO$ 
territórios - repito, do nosso perito de vista 

_ ::- ana1isando friamente à luz desses diplonas 
_leg~is, concluímos que aquela área deve per
tencer ao Estado do Acre. 

O litígio, nobre Senador Leite .Ch<;~..Ves, não 
tem apenas essa importância, ve~ que o pro
blema não é de agora. Apenas foi levantado 
agora entre Rondôpia e Acre, por uma questão 
entre dois governadores. que talvez queiram 
se tornar notórios pelas deficiências de suas 
administrações nos seus respectivos Estados 
nessa briga de_ governador para governador; 
mas entre as- populações dos dois Estados 
há a preocupação de uma_ definição Yerda
deira porque esse_ problema levantou outro 
problema que se vem arrastando e..que nós_, 
do Congresso Nacional, nunca debatemos a 
matéria a fundo desde quando foi traçada a 
linha em 1895[1896, por Cunha Gomes; des
de quando Taumaturgo de Azevedo, nessa 
época, estava estabelecendo_ os limites entre 
Brasil, Bolívia e o Peru, que subia o-rio Java ri 
e _denuncio~ o Tratado de Ayacucho, de que 
.os limites entre Bolívia e Brasil não deveriam 
ser aqueles porque as cabeceiras do rio Javari 

_ iriam muito mais ao sul do_ que se imaginava, 
do que eStava nas previsões. foi quando o 
Capitão Cunha Gomes_ traçou aquele linha 
geodésiq1, que não correspondia exatamente 
à interpretação do. diploma legal, do Tratado 
.de Ayacucho, .de.)867, Q9iS ele traçou uma 
linha oblígua e deveria ser uma paralela até 
certo ponto, subindo depois numa linha per
pendicular ao meridiano quando alcançasse 
a cabeceira do rio Jav~ni, desde aquela época 
o Brasil _não se preocupou mais. Quando o 
Acre, em 1903, foi anexado ao Brasil, reconhe
cido brasi!Etiro, pelas negociações que se fiz_e~ 

- ram com a Bolívia, de parte a parte, com a 
indenização de parte do território cedendo par-
te_do território de Mato Grosso, ~ constnJção 
da Estrada Madeira-Mamoré e aquilo tudO-que 
Senadores jâ conhecem da HistQriq, ninguém 
~ preocupou em definir os limiteS inte.r.esta
duais, porque aquela linha fora estabeledda 
para um limite entre países e não ent(e Esta
dos é ela foi ficando descansada, esquecida, 
qUando as cidades já estayaro se desenvol
vendo e se criando. _ _ . .. _ 

Com a formação jurídico-política do_ Acre, 
_g~e ocorreu em 1913, foram crJStdGS os De
p.:"rtamentos do Alto Acre, do Alto Juruá e 
c:lo Alto Purus, nobre Senador Leite Chaves, 
e essas cidades a que me referi foram criadas 

e povoadas _ali. E hoje o quê se vt;rlfica? E 
moStrO o-:-mapã a V. Ex". para que acompanhe 
o meu r'àcio~ínlo $e for considerada a liriha 
pontilhada que vai da Foz do rio !3eni at~ à!;. 
cabeceiras do rio Javari - e as cidades -
-~ses. pontos onde estão se referindo a·s cida
des- repare as cidad_es _referidas e.stão todas 
dentro do território do Amazonas, quando são 
cidades acreanas. · 

EntãO, c8bejt õós, cabe a e,Sta ComiSsão 
Qlle est_á sendo instalada hoje, imediatamente, 
passar· à análise desse problema de_ limites 
e não mais. haver briga entre o Governador 
-de Rondônia com o Goyemador do Acre, mas 
os prOblemas ·cte limites entre oS .tr-~ Estados: 
o Estado _do Amazonas, o Estado do 1,\cre e 
o _E$8do de Roncj_ônia. OU-seja, são qúantas 
cidades? São.Sena Madureira, Manuel Urbano, 
FeijÓ, Tarauai::_á, Ch.Jz,eiro do Sul. Das capitais 

-e municípios, cinco -quase a _metade -
estão dentro do território do Amazqnas .. 

Então, a proposta da Comissão Mist,a, cha
mada tripartite, com os técnicos_ e cientistas 
do IBGE, estabeleceu aquelas novas coorde
nadas geográficas, ,que foram objeto de_ pro
nunciamento_ nosso, regulâmentando o § 59 

dó art. 12' daS- Disposições Cõnsti{ucíoriãis 
Transitórias, pará que sirvam de ~rco agora 
_essas novas geodésicas estabeleçidas no_e,stu
do dó IBGJ::, pãi-a r·egi.Jlãtizá-Iai - -

-Toinamos conhecimentO, tarnbé_m, de que 
o Governo dO Am_a,ionas eStá que5tion8ndo, 
nãO aceita eSSa ~nrui, chaffiada-linha Poligo
na1, que SubStitui a lll1ha reta Cunha Gomes. 
Realmente, _é alvissarelro e oportuno que esta 
ComisSão, 80 ser instalada, passe imediata
mente a estudar o problema de uma maneira 
dermitiva'~ - · · 

Sr. PreSidenteJ- para não me alongar mais, 
Por(JUe_- o problema está se toma-rido, pare
ce-me, enfadonho, sendo falado _sempre pela 
meSma pessoa, iriístimos que a nOssã- inten
ção é con1ribulr para o esclarecimento das 
autoridades_ e Companheiros que vão lidar 
com o problema e eStabelecer esses limttes 
defmitivamente. _ 

E pará Compor as nOSs'-as. palaVras aqUi im
provisadas, Sr. PcesidenteL pedimos a V. Ex' 
que conSidere lido-esse documento que se 
constitui em um artigo, um eStudo, de um 
~specialista no assunto, já citado, que é_ 9 Pro
fesSO!' ornar Sabino de Paula, sob o título: 
"Margem direita do Abunã até o Madeira: Direi
to do Acre-1" e _que seja imediatamente enca
minhado-à Comissão Mista.. que se es_tá insta
lando pãra. conforme O Art, _12, começar a 
estudar os doume.ntos, a partir dos hoSsos 
pronunciamentOs é documentos que já ofere
cemOS -à cas·a, aOs-Quais adiciQOamos mas 
este para objeto de estudo. ,. 

·· Era o que tinha a dizer, Sr._Presidente~ (M_uitQ 
bem!). -

DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O 
SR. MARIO MAMEM SEU DISCURSO: 

-osmar Sãbino de Paula 
No artigo publicado na edição de 16 do 

corrente, nestejoriléU, analisei, se linhas gerais, 
o problert:la das divisa5: entre os Estados do 
Acre e -de- RO!!dônia, em função ,da disP1,1ta 
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M'árgens direitá.:do1 Abunã até o Madeira: 

Direito do Acre - 1 

pelos mesmos das Vllas Extrema e Nova Cali
fórnia e áreas adjacentes, incluindO a- foz ao 
Abunã, no Madeira, cuja travessia, no trajeto 
da BR-364, trecho Porto Velho-Rio Bral;lco, 
é efetuado através de balsas. 

A polêmlcá se cinge, em sfntese, ào verda
deiro traçado ·da geodésica Cunha- GOmeS, 
que, na afirmação de Leandro TOcantins (.rh 
"Formação Históric'ª do Ac~e·~ vol.l, pág. ·175) 
"foi o calcanhar de Aquiles dos Minístros do 
Exterior do Brasil" e, hoje, o corltinúa 5_endo 
dos governadores do .At::re e de Rondôniâ= 

Essa _linha, numa _çons,id~ração Prel_iminffi-, 
resultou do Tratado de Petrópolis. maS foi pre
cedida por occupacio belllca, tendo como r~ 
sultante, nesta parte meridional do territóriO 
litigioso, pela cessação da soberaniª b_oliviana 
no Acre, sucedendo. os acre.,llOS. comanda~ 
dos por José Plácido de câstt_Q_. quanto ao 
estado de _fato,_ aos bolivi?nos; Cujos direitos, 
como vencedores, passaram a exercer. 

O tratado, a r_igor, fez com-que o Brasil, 
no tocante "ª-o estado de direltç_. Sj,icedesse 
a Bolívia. -

Vale repetir que, de acordo com o art .. 19 
do Decreto n? 9.831, de 23- de outybro P,e 
1912, os limites do Acre çom o Amazonas 
passaram a ser os constantes do Tratado de 
Petrópolís. a saber. "uma linha geodésica. tra
çada dei nascente do rio Jé!!va_ri, _{ ... ) à confluén
da dos rios Mamoré e Bent OQde cOmeç-a 
o rio Madeira ( ... ) tal C01"!10 .foi calculado e 
em parte demarcado .ern 1895_ e 1896, qtie 
desde a nascente do Javari a~ornpanha eSsa 
mesma linha até sua interseção corri o rio 
Abunã, onde começa o territórto volMan(i nes
se ponto". 

O ponto referido é a boca do Abul}ª, con
soante consta expressamente do Tratado de 
17 de novembro de 190S .• firmado entre o 
Brasil e a Bolivia. 

Por aquele estatuto le_gal, que importOU em 
uma reforma administrativa do Acre, o então 
TerritóriO Féderal ficou dívidido riOs oepart:_a-

mentes Administrativos: Alto Acre, Alto Purus, 
Alto Juruá e Tarai..tãcá. 

No§ 1o dO aít. 29, consta: "O Departamento 
dOPJto Acre (o que limitava com Rondônia) 
càinpreen-de a região regada pelo Abunã, Ra
j5iitã, lqmn, Alto At:;re ou Aquiri e Alto Ati.timari, 
dentro dos limites convencionados com a Bo
lívi:a". 

Essa linha, consoante consta do decreto re
ferido, foi em ·parte demar~a9,a, no período 
de -1895/1911, rrias seus ma:rcos demarca
fórioS (Oram· assentados pela Comissão Mista -
Brasil-BolíVia-PerU. - -

A prOpóSito dessa Cón'lissão, _o Presidente 
José Safne'y nã mensagem da Çlb_ra "Um Paraí
so Perdido", de-Eudides da Cunha,reeâiiaáa, 
em h)á bcifa,-em convéniO com éi. Fundação 
de -DeSenvolvimento de Re-cú?Sos Humanos 
dã Cultura _e do Desporto do" Qoverno·do Acre, 
âiz: -"Euclides da Cunha chegou à Amazônia 
em 1904, chefiando ã parte brasileira da Co
rÍlissã6 Mista Srasileiro-Peruana de Reconhe
-cirOEmtõ do Alto Purus, cujos· trabalhos servi
rfãillde base· aos tratê!dos de 1909, que esta
belecia os líinites com o Pet:U, na regiãO acrea-
na';. - · -

No toCãrlte ã COfriiSSãO Mista f?rasileiro-Pe
ruaba parã prôceder o levantamento do rio 
Juruá, coin Vista ao êstabeledmE:rito das fron~ 
_teiras dos dois países, foi che_fiada, pelo lado 
bráSit~ífO,J?elo Coronel Belarmino Mendonça. 

Eni cimiplementação- ao Tfatado -de Petró· 
·polis, segundo registra Leandro ToCantins 
(obrã Citada, vol. O, _pág. 274), foi firmado, entre 
o "Brasil e-a Bolívia, ern 10-2-1911, u.m proto
Colo, mandando correr a fronteira pelo rio 
Abunã até a confluência do Rapirrã, "por cujas 
_águ~-subírá até a· iiasceriti:fptfnCípal". 
-- o prótócolo- retificou uni etro: supunham 
as partes, no Tratado, que o Rapirrã foSse 
aflUente aolquiff e não; como foi constatado 
pOStenormente,-do 'NJunã. _ 

_ !")as, ainda aí, não ficaram; de uma vez pOr 
-tóaãs, definiàãs as -diVisórias ac,- Acre, o que 

-c_.-·.-· 

somente veio a ocorrer com o Protocolo de 
3 de setembro de 1925, derioffiinado Pache
CO-Flores, pelo qual o Brasil passou a exercer 
stia soberania até a margem do rio Xipamanu, 
em virtude da ação patriófica do então Chan
cele~ Otávio Mangabeira. 

- - -- -

Acre na conOuênda do Benf com o Ma
--maré 

Não fosse a cessãO- pelei Brasil à Bolívia, 
ei1tre oútras ConCéSSões; ao-lfiâfti;Juló Mad~i
ra-Abunã, com área de 2200 l<n"i-, os limites 
do Acre se estenderiarnt hoje, ria parte merf
d[onaJ; até a atua1 cídade de- GUãyarameriri, 
na Bolívia, nas Proximidades de Gurajará-Mi
rim, em Rorid6nia. 

Além daquela faixa de terras, houve vansfe
rência de 3.200 km<': em Matei Grosso, ão sul 
de---Corumbà; o corripromisso_- cumprido, de 

-construção da estrada de ferro Máde"ira-Ma
moré, para garantir, no trecho encáchefrado 
entre Porto Velho-(antiQa Santo Antônlo, nome_ 
da cachoeira) e Guayarame~n, na fronteira 
com a Bolívia, ponto inicTal da linha fronteiriça 
entre o Brasil e a B9ltvia, referido no Tratado 
de Petrópo\is, no intereSse dos -·dais ·países, 
além de dois milhões de libras esterlinas. 

A mais veemente discordâncias nó tocante 
à concessão das ·terras, veio de Rui Barbosa, 
que, por isso, pedfti dispensa das funÇões de 
plenipotendãrio. O qüe; na-realidade, o Chan
celer da Paz, Barão do Rio Branco, desejava 
e conseguiu foi um modus vivendi padfico 
entre-os irmãos brasileiros e bolivianos, e este 
fOi consegUido pelo Tratado de Petrópo\is. Era 
a paz continental restabelecida. 

U, na Folha de S. Paulo, edição de 20 do 
corrente, que o governador de Rondônia exige 
que sejam, no deslinde da questão divisória 
com o Acre, concentrada, principalmente, nas 
Vilas Extreffia e Novã caiTfórTI.fa:, que-.. os ffiar
cos devem ser definidos na linha JaVari-B_eni 
Cjue garante a área para:- ROndônia e não nO -
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contorno da ponta do Abunã, que daria ganho 
de causa ao Acre", c_ _--~ - --o: --- ---

Esquece o governador rondoniense_.de__c}ue 
os limites do Acre_ envolveram, à época, uma 
questão geográfica, social e política e que o 
antigo Território do G_uaporé não resultou do 
desmembramento de terras do Território do 
Acre, mas, sim, dos Estados do Amazonas 
e Mato Grosso. Olvida, também o chefe do 
governo de Rondônia, de cuja amizade privei, 
a quando, em 1982, ocupei a vaga de depu
tado federal, a referênda tanto no Decr_eto~Lei 
n" 5.812, de 13 _de setembro de 1943, que 
criou Território Federal do Guaporé, quanto 
no Decreto-Lei nn 6.550, de 31 de maio _de 
1944, _que redefiniu Os limites do mesmo Terri
tório, mas não alterou os do Acre (falha técni
ca),- aos limites c-om o Território do Acre. 

A linha geodésica, referida no último decre
to-lei. foi objeto_de demarc._ação no solo, con
soante fiz prova anteriormente. Não há porque, 
assim, Rondônia, cujo território físico foi for:. 
ma do por terras do Amazonas e de Mato Gros~ 
so,julgue-se _çom direito a terras.do Acre,. to
das obj,eto de tratados ou protocolos interna
cionais. 

Negar os direitos do Acre, sobte as terras 
compreendidas nos limites do seu território, 
é negar os direitos do_ Brasil sobre as terras 
objeto do Tratado de Petrópolis. 

A Linha Madeira..Javari 

A linha Madeira-Javari, constante do espírito 
do art. 29 do Tratado de Ayacucho, firmado 
entre o Brasil e a Bolívia, em 1867, teve sua 
demarcação realmente inic;iada_._ partindo do 
Madeira, em 1870 pelo Visconde de Maracaju 
e continuada pelo Barão de Parima, em decor
rência do Tratado Carvalho-Medina, firmado 
em 19 de fevereiro de 1895 pelos dois países. 

Plácido de Castro, nomeado pelo Governo 
Federal para o cargo de prefeito do Alto Acre, 
em 24 de junho de 1906,- abordou; segundo 
Cláudio de Araújo Lima, in "Um Caudilho con
tra o [mperialismo", pág. 273, em --relatório, 
o problema de fronteira com a Bolívia, lem
brando a necessidade de ultimar a demar
cação. 

Suponho que a demarcação, no solo, haja 
atingido no mínimo a foz do Jurupari, uma 
vez que tenho certeza de sua ultrapassagem 
em área situada_na embocadura do rio Maca
pá, no Purus. É que, relativamente àquela área, 
meu avô José Leite de Oliveira recebeu, do 
então Delegado do T erritórlo de Colónias do 
Acre e Purus, do Governo Boliviano, o título 
definitivo de suas terras e deste consta, como 
resultante de escritura lavrada, em Riberalta~ 
em setembro de 1896, os limites: ao Norte 
grande a propriedade limita-se com a linha 
Montes GOmes (homenagem a Cunha Gomes -
e o ex-Presidente da Bolívia general Montes), 
que era a divisória do "Brasil e a Bolívia. 

Existe o -croquis da área, situada a 69' 49' 
de longitude e s~36 de latitude Sul, correspon
dendo_aos seringais São Paulo, Porto SeQ"liro 
e Porto Esperança. - ---

Depreende-se, de logo, que a linha Javari
Beni, decorrente do Tratado de Santo Ildefon
so, àquela altura, já não prevalecia, Também 

Euclides da Cunha, na Carta do rio PuruS, -
levantada em 1 904-1905._ cita nominalmente 
meu bisavô Manoel Calixto Jordão, como pro-

prietário do .séringal-ltaúba banhado também 
pelo rio Macapá, além de Nova EmPresa e 
Palestina. 

CCW3Rf.SSO NA(; tCNAL 
SUBStCRE r AR1A DE COA rSSÕES _ 
SERVfÇO DE COMISSÕES MfSTAS 

-Comissão Mista destinada a apresentar estudos sobr~ o Território Nacional e 
anteprojetos relativos a novas >.:nídades territoriais, notacbmente na Amazónia 
legal e em áreas pendentes de solução {art. 12 _do Ato das Disposir;êies 
Constitucionais Trans i tór \as.) 

Cot_npÕS içãO -

Presidente: (Va§ó) 
V i ce-rres i dente: (Vago) 
Relator: (Vago) 

Senãdores Titulares 
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PMDB 
PFL 
PSDB 
PDS 

-- ilej)u"t aclos -r i tU! ares 
Gabriel Guerreiro :- PMDB--
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João Menezes -· . 

Renato 8ernai'-di . . . . . . . . . . PMDB 
José Carlos Vasconcelos ..... , . , , , .. PMDB 

Chagas Rodr_~9Jes ......... . Alcides uma - .. : .... -... _PfL_ 
João Castelo 

MEMBROS DO EXECUTIVO 
Dr. A lm ir Laversve l ler Moraes 
Dr. César V_iefra R.ezende 
Dr. Charles Curt Mueller 
Dr. José Carlos t.tello 
Dr, Pedro José Xavier Mattoso 

Senadores Suplentes 

José GüedÇJS ... , ... , "PSDB 

Deputados Suplentes 

Calendário 

Em 3-5-89 -- É feita a leitura_ da Proposição, em· Se_ss~o Conjunta, e são 
desigrlados. pela Prestdência do Congr-esso- Naciõhal, os_ p~rlamõntares (]ue 
comporão a Comissã_o Mista. 

Prazo na Comissão: 
Prazo no Congresso: 4-10-89 

SERVIÇO DE COM!SSÕES MtSTAS 

Ala Senador Nilo Coelho, anexo das Comissões, Té;reo, Senado Federal. 
Assistente: Mârcio A. Vieira- Fone(s): 311-4256 e 311-3507 

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Está deferido o pedido de V. Ex!' 

Côncedo a ·palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão. 

O SR. f!UGO NAPOLEÃO (PFL - PI. 
Pronuncoa o seguinte cliscwso.) - Sr. Presi_:. 
dente, Srs. Senadores, a Comissão ExeciJ.tivã 
NaciOnal-do Partido da Frente Ub~ral, da qual 
tenho a honra de ser Presidente, homologou 
hoje as eleições prévias do último dia 21 de 
maio. _Os resultados são d-e todos conheCidos, 
mas o importante, o fundamental, o básico 

--é-que se tr.a~ou de singUlar e pioneira iniciativa, 
jamais acontecida a nível nacional com qual
quer outra instituição pOlítico-partidária. 

Tenho noticias, sim, tanto no âmblto esta
dual como no -municipal, e citarei, Sr. Presi
dente, os exemplos a que me refiro. 

No Estado do Rio Grande do Sul, nos idos 
de 1982, o Partido Democrático Social real[
zou-eieições prévias para a escolha de Gover
nador. Nelas concorreram os Srs. Nelso Mar-

chezan, Otávio Germano e Jair Soãres. final
mente vencedor. 

Narrou-me o Senador Nelso WedeJ<.in que 
no ano de 1986, no Estado de Santa Catarina, 
houve também eleiçÕes prévias para GoVer
nador e para Senador, no Partido _do Movi
mentQ Democrático Brasileiro. O terceiro 
exemplo que ConheÇo- Vem do meU EstadÕ, 
o -Píauí, onde, em 1982; quando fui candidato 
a Governador, no Munidplo de Rio Grande, 
um pequeno Municipio, houve_ eleições pré
vias n9 Partidq para a es_colha do respEictiv_o 
Prefeito. - · --

Como dizia, Srs. Senadores, é, rigorosa
mente, a primeira vez em que, a nível nacional 
e com esta abrangência, ocorrem prévias para 
candidato a Presidente da República. A con
venção do último dia 9 de abn1, na qual fui 
eleito Presidente, deliberou aprovar moção no 
sentido da reãlizaç~o das prévias. Naquele mo
mento, foi constituída a chamada Comissão 
Especial de Prévias, formada por quatro Com
panheiros da melhor estirpe: o_s Srs. Depu-
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tados Alceni Guerrã, -do Paraná; Francisco 
Benjamim, da Bahia; Oscar Dias COrrêa Jú
nior, de Minas Gerais, e Vllmar Rocha, Depu
tado_ Estadual e Presidente Regional do PFL 
de Goiás, à qual veio incorporar-se, depois, 
a Sr' Deputada Sandra Cava1canti. Essa Co~ 
missão Especial de Prévias realjzou_uma se
qüência de reuniões, das quais resultararn_re
soluções consubstanciad.:~s no volume que o 
Partido mando_u publicar como· _Manual das 
Eleições Prévias, que seguiu para todos os 
municípios -do Brasil com as normas desse 
verdadeiro pleito. Segundo as estimativas do 
Tribunal Superior Eleitoral, em 31 de dezem
bro haveria em to_rno (!e 600 mil filiados em 
nosso Partido. Calculei eu_que, com as modifi~ 
cações havidas após o petfodo eleitoral, hou
vesse um universo de 500 mil filiados, uma 
vez que, como se sabe, as filiaçQes se dão 
normalmente em época de eleição. Pois bem, 
Sr. Presidente, votaram mais de 200 mil filia
dos do Partido da Frente Liberal, num universo 
de, aproximadamente, 40% dos filiados em 
todo o Território Nacional. Foi a_bspluta e rigo· 
rasamente expressiva a participação. 

Quero transmitir aQ Plenário que promovi 
reunião, no dia 9 do mês passado, com os 
Presidente~ Regionats do Partido, tran~mltin
do-lhes, em companhia do Deputado Eraldo 
Tinoco, da Bahia, SeC:retárió-Gef&L as .lnsttu- ~ 
ções e orientações neces.sárias. Naquela oca
sião, aprovamos resolução, apoiando uma ini
ciativa do Senador Carlos Chiarelli, para que, 
nas eleições prévias, cada candidato tivesse 
condições de indicar um fiscal. nªcional que, 
a sua vez, indicaria os fiscais regionais perarite 
a Comissão Exec.utiva Nacional, e esses su
cessivamente, indicariªm QS municipais. pe
rante cada Comis.são::_Executiva Municipal. 

E como se processaria a eleição? O Diretó
rio Municipal, ou a Comissão Provisória, ou 
o D!retório Zonal fariam sab_e:r, no dia 15, onde 
seriam realizadas as eleições. E a: Cotnissáo 
converter-se-ia em Mesa recptora de votos, 
a partir das 9 horas d;;, manhã do dia 21 de 
maio. E, às 17 horas passaria a ser, automati
camente Junta Apuradora. 

E asstm, em todo o território Nacional, em 
praticamente todos os municipios do Brasil, 
com uma afluência realmente magnífica, fo
ram realizadas as eleições. CorriO é do tonh-e-: 
cimento de todos, três foram_os nossos condi
tados: o ex-Ministro Aureliano Chaves, o Sena
dor Marco Antôni.o Madel e a Deputada Fede
ral Sandra Cavá:lcanti, qUe tiVeram; pela Co~ 
rnlssão Especial de prévias, aprovação de suas 
inscrlç:ões. Saírãm, enfãó,- imediata.mente por 
todo o País os canditados, praticamente do 
Oiapoque ao Chuí, passando por todas as Uni
dades da Federação e transmitindo, erii recin
tos fechados ou abertos, as suas .respectivas 
mensagens. O Partido d~ Frente Li.beral deu 
um grande exemplo p8ra· mostrar que .não 
há nescessidade de escolher-s~ candidato~ 
única e exclusivamente, num Universo con
vencional, onde trezentos ou quatrocentas 
pessoas indicam o seu Presidente. Mas ouviu 
a base, a ponta da rua; ouviu o vereador; ouviu 
o fl.liado; ouViu o carnpanheiro; ouViU o <:alega, 
ou-..ri.u o amigo. E eles se manifestar"ãriL 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR- HUGO NAPOLEÃO- Com pra' 
zer, ouço o aparte de V. Ex" 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Pre
sidentê_g9_.Partido da Frente Uberâl, Senado! 
Hugo Napoleão, V. EX está produzindo um 
discurso nluito importante e nll..iiiõ oportuno. 
Entendo que as experiências bem-sucedidas 
déVem ser dtadas, devem se:r analisadas, de 
nlodo a criar alguma exemplaridade. O PfL 
hoje-estaVa todo" em festa na reunião da sua 
ComisSãO Executiva. Estávamos celebrando, 
nobre Senador~ não a vjtória. de um candidato 
sobre o outro; estávamos, em verdade, cele
brando a vitória de uma iniciativa pioneira, de 
uma tese que vem em reforço aos pressu
postos básicos d~ democracia, a tese da esco
lha dos candidatos por via popular, pela base, 
pelos· militantes, pelos filiados. Colocamos em 
prática o que outros, batendo no peito, trans
formaram apenaS em· retóriCà e em palavra 
vazia. De um modo geral, todos dizem que 
vão oUvir as _bases, mas as decisões sempre 
sáem da cúpula. O PFL foi o Primeiro e único 
Partido. a_ ~-~~r ~m sentido inverso, consig
nando aos militantes, à bas.e, aos filiados, o 
direito de escolher o seu candidato a Presi- . 
dente da República. Não é preciso dizer, nobre 
Senador,· qUe essa atitude, Conduzida muito 
oem por V. Ex•, cOm toda a isenção, compe
têm::ia, habilidade e dedicação que Deus lhe 
deu, não é preciso dizer que essa experiência 
pioneira calou fundo ]Urito à população brasi
leira. EOs.resu1tadosjá começam a aparecer, 
nobre Senador Hugo Napoleão. Pela primeira 
vez. nas pesquisas~ ··notamos uma inflexão po
sitiva na curva que determina as intenções 
de votOs referentes ao candidato do Partido 
da Frente .Liberal.. Cre:sc.eu AUreliano Chaves 
na pesquisa apresentada hoje pelo Gallup, pe
la primeira· vez, e tenho certeza de que foi 
em conSegü-ênda das prévias. Cresceu pouco, 
é bem verdade, mas _r:nuito_mafs ·importante 
é verificar que cresceu" em um contexto onde 
todos os demais, à exceção do Sr. Fernando 
Collor de Mello, to.dos os demais apresentam
ufna tendência declinante. Aureliano Chaves, 
mais ainda, ultrapassou dois candidatos que 
estavam solidamente plantados em determi
iiados patamares do ranking nesSa disputa. 
Refiro-me precisamente ao Sr. Já rifo QuadroJ>, 
que, ao tempo da pesquisa, era candidato e 
tinha 7% das intenções de votOs, e ao sr. Paulo 
Maluf, que também tinha uma posição razoá
vel, em tomo de 6% .de votos. Pois muito bem, 
Aureliano Chaves, que tinha.apenas 2%, ultra
passou esses candidatos e agora se situa em 
uma posição muito próxima ao do eminente 
Senador Mário Covas e do Presidente do 
PMDB, Ulysses Guimarães. Acredito, nobre 
Senadrir Hugo Napoleão, pelo clima criado 

- no Partido, pelo calor humano que essas pré
viaS conseguiram irradiar nos nossos compa
nheiros, pelo entusiasmo que notamos hoje 
e pela qualificação do nosso candidato, acre
dito que esse ritmo ascencional deverá man
ter~se até a vitória final de 15 de novembro. 
O candidato .eventualmente vitorioso· d~ssas 

prévias, e que haverá de ser homologado em 
ConVenção no ""tlia 18, apresenta programa 
consistente, como V. ~ certãrnente haverá 
de enunciar, em qua.tro pontos elementares, 
básicos: moralidade, modernização, conten
ção da máquina estatal_e retomada do cre$Çi
mento econômico. E nós, agora, todos, esti· 
mulados pelo resultado das prévias, com um 
programa na· mão e COm uin candidato bem 
qualificado, temos certeza de que far"emos 
triunfar a bandeira do liberalismo reformista 
neste País. Há um espaço enorme a ser ocupa
_do, nobre Senador Hugo Napoleão, e espaço 
se conquista com legitimidade, e legitimidade 
se obtém pela vontade geral, e a vontade geral 
se obtém por um método correto e honesto, 
como foi esse das prévias do PFL. 

O SR. HOGO NAPOLEÃO - Rec.olho, 
·sensibilizado, as observações de V. EX, Sena
dor Marcondes Gadelha, e de tudo quanto V. 
Ex" disse, em seu tempestivo e oportuno apar
te, gostaria.de cingir-me a um detalhe: justa~ 
mente quando diz que o nosso Partido, após 
as prévias realiZadas, subiu alguns itens nas 
preferências de voto-em todo o País. 

E .devo dizer que a Folha de S, Pf.)q1.o, nesta. 
semana, trouxe notícia de que, naquele estado, 
o PFL subiu de 2% para 8% nas preferências 
dentre os eleitores paulistas, no que concerne, 
evidentemente, às suas respectivas opções 
partidárias. Este é um dado altamente al\tissa~ 
reiro. 

Depois, teríamos de considerar que havia 
não uma disputa interna, mas um elenco de 
três opções para aferir· tendêli.cias, como disse 
o ex-Ministro Aureliano Chaves .. Não .houve 

_ briga dentro do Partido; houve uma aferição 
de tendências, e .essas tendências resultaram 
nos_ seguintes números: na última segunda
feira, estavam totalizando para Aureliano Cha:. 
ves 128.334; para Marco Maciel, 68.844, para 
Sandra Cavalcante, 1 0.265;. num total de 
207.443. eleitores. 

Teria sido o último dia para a apresentação 
dos resultados por parte dos Diretórios Regio
nais. Ocorre, todavia, que a Comissão Execu
tiva Nacional, hoje, pela manhã, incorporou 
a esses resultados doi.s que vieram posterior
mente a completar-se: os dos Estados de To
cantins e de Pernambuco. E o resultado fmal, 
homologado pela Comissão Executiva Naçjo~ 
na! do PFL, é o seguinte: Aureliano Chaves, 
128.592; Marco Maci_el, 73.062; Sandra Caval
canti, 10.160. Total: 211.814. 

___ Foi altamente significativo o número de par
ticipantes. E. algo de singular ocorreu: foi que 
estatuímos, naS resoluções çie prévias, sendo 
eu o Presidente da Comissão Especial de Pré~ 
vias, diversos dispositivos como o sistema de 
voto, .a_cédula à inS<:rição de pretendentes à 
candidatura, o encerramento de prazo para 
inscrição, a presidência dos trabalhos, a lista 
de miados~ os eleitores, número de instalação 
e_ deliberação, mesa receptora e junta apura
_dora, .fisca_l.ização, comunicação de .resultado, 
recursos, data da homologação dos resulta~ 
dos, informação à Justiça Eleitoral, enfim, 
dentre _vários itens a que me referi, quero citar, 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão 11) Sexta-[eira 2 2495 

especificamente, aquele relativo aos recursOs. 
Srs. Senadores, não houve, durante todo 

o prazo, nenhum recurso às prévias realizadas. 
Havia quatro instâncias: a primeira, junto à 
mesa receptora e a junta apuradora; a segun
da, junto à Comissão Executiva NaciQna~ a 
terceira, junto à Comissão Especial de Prévias; 
e a quarta, junto à Comissão Executiva Nacio
nal. Não houve uma só reclamação forma
lizada; pode ter havido, quando muito, ãqui 
e acolá, em determinada urna, urna dúvida 
que algum fiscal tenha levantado. Isso trouxe 
grande tranqüilidade ao Partido, em razão não 
só da amplitude, mas de lisura com que foram 
realizadas as eleições,prévias no PFL 

Gostaria de dizer que o modelo de cédula 
aprovado foi este que exibo, agora, ao Senado 
da República, e acho que todos os Partidos 
deveriam tomar deliberação semelhante. 

J:: minha intenção apresentar à Mesa do Se
nado Federal projeto de lei, tomando o méto
do obrigatório, isto é, o sistema de eleição 
prévia no âmbito partidário brasileiro. De mais 
a mais, quero requerer à Mesa a transcrição 
das resoluções, Sr. Presidente, porque consi
dero da maior importância que conste dos 
Anais esse primeiro exemplo nacional de elei-_ 
ções prévias que o meu Partido ofereceu ao 
PaíS; bem como o seu_modelo de.cédula qu~ 
acabo de exibir, a fim de que, constando no 
Diário do Congresso l'f_aciQnal, possam servir, 
aqui e, no futuro, de grande exemplo de como 
se pratica a democracia no âmbito partidário. 

Quero expressar a minha gratidão e o meu 
reconhecimento à campanha desenvolvida 
pelos Srs. Aureliano Chav:e_s, Senador Marco 
Maciel e a Deputada Sandra Cavalcanti. Hoje, 
como disse, homologamos os resultados na_ 
ComissãO Executiva Nadonal do Partido, aqui, 
no Senado da República. 

O Sr. João Lobo - Permite-me V. & 
um aparte, nobre Senador Hugo Napoleão? 

OSR. HUGO NAPOLEÃO-Com muito 
prazer, ouço o nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo -Senador Hugo Napo
leão, quero em primeiro lugar, apresentar-lhe 
meus cumprimentos, meus parabéns, pela 
maneira competente e eficiente com que V. 
~ na direção do Pªrtido da Fr~nte L,iberal, 
conduziu essa consulta, em nível nadonal, 
muito importante para o nosso partido e para 
todo o Brasil, no senti4o da formação _e co~o.:
lidação da mentalidade democrática que co
meça a implantar-se no Pafs; COmO rilembro 
do PFL, eu me sinto envaidecido com o pro
cesso usado pelo PFL, dando, neste momen
to, grande exemplo de democracia à Nação 
"brasileira. E a V. ~. como· condutor desse 
processo, renovo os _meus parabéns. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO-Muito obri
gado, nobre ~na.dor João Lobo. Querq_dizer 
a V. EX-' que em nenhum momento manifestei 
qualquer tipo de preferência pessoal por qual
quer dos três candidatos. No no~q Estado, 
no Piauí, recebi os candjdatos_ da mesma for~ 
ma e não há um el~jtor do nos~-º Estado que 
possa dizer que eu sugeri, induzi ou indiquei 
qualquer dos candidatos. Ao contrário. Con~ 

dt.!ZI:-ni.e com imparcialidade. t.u aaotei essa 
atitude e dela não estou arrependido, porque 

- tenhO recebido, graça~ à compreensão dos 
c:Oml_if!ionárlos, tanto da Deputada Sandra 
Cavalçanti e seus adeptos, como do Senador 
Marco Maciel, e seus _companheiros, como do 
ex-Ministro-Aureliano Chaves e seus seguid_o
res, o melhor respeito e a maior deferência. 
ê çlaró que, terminadas as eleições prévias, 
agora marcharemos com o candidato Aure
liano Chaves, cujas virtudes e cujo programa 
foram tão bem mencionados pelo nobre Se
nador Marcondes Gadelha. 

. --0 Sr. José Agripino- Permite-me V. EX" 
ün1 aparte? 

__ 6 SR. HCJGO NAPOLEÃO- Concedo, 
com prazer, o aparte ao nobre _Senador José 
Agripino. 

---O Sr. José Agrlpiito - Nobre Senador 
Hugo Napoleão, abstendo-me das virtudes do 
proces-so da realizaçãõ_âás prévias e da virtude 
do próprio Pàrtldo da-Fiente Liberal effi tê-las
realizado, desejo, apenas, destinar a V. EX" a 
minha palavra de cumprimento pela lisura, pe
la imparcialidade e pelá correção com que 
V. Ex' conduziu, como Presidente do Partido, 
o pr&eSso de prévias. Posso testemunhar, 
porque conversamos com freqüência, que o 
cõinportamento de V. Ex•, não só como Presi
dente do Partido a nível nacional, mas comõ 
Presidente, ou como condutor, ou como Líder 
do Partido- da Frente Liberal, no Piauí. foi 
exemplar. Testemunho a sua contribuição, 
que é a contribuição maior, porque a sua voz 
é a voz da Presidência, no sentido de que o 
processo ocorresse livre de parcialidades, livre 
de emoções, livre de conchaves, livre de pres
sões. 

De modo que, nesta oportunidade em que 
V. Ex' presta contas d(_:) resultado das prévias, 
desejO cumprimentar pessoalmente V. Ex" pe
la correçã_o, que aliás, é um traço característico 
da personalidade de V. Ex', do seu procedi
mento iildividual_ como Presidente do Partido 
na real_izaçá"o das prévias do Partido da Frente 
Liberal. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sou-lhe 
agradecido, nobre Senador José Agripino, pe~ 
las palavras qUe, ·modéstia à parte, mais unia 
vez corroboram aquilo que vinha âizendo, que 
procurei ser imparcial. O testemunho de -y 
EXi' não só é altamente alvissareiro, como é, 
na realidade, um testemunho daquilo que 
ocorreu: um testemunho de alguém que, com 
a isenção e com a vida pública que tem, pode 
di~er, pode raiar e pode ~rmar. - -

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouço o
aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - O_o alto da 
minha mel~cólica posição de ex-Presidente 
do PDS, gostaria de cum.Piimentar V_Ex~. mais 
feliz do que eu como Presidente Nacional de 
Partido, porque não será difícil que as corren~ 
tes internas que V. Ex', com a habiUdade e 

.a diplomacia que sempre reconhecemos na 
sua conduta, acaba d~ salientar existir, nãO 
será difícil, repito, que as pessoas possam se 
compor em torno de um homem como o: 
Dr. Aureliano Chaves, a quem respeito como 
homem público, pelo qual tenho amizade e 
de quem tenho _recebiclo provas exatamente 
de reciprocidade por esses sentimentos. En~ 
tão, desejo a V. Ex• todo o _êxito bo_m-::- porque 
exite êxito letal, que ê mau -, então, desejo 
todo o êxito bom p_ partir do momento em 
que V. ~-declara _que agora marcba(ão uni
dos em busca 4os votos da Nação brasile~ra. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço 
a V. Ex•, nobre Líder do PDS,. Senador JarbaS 
Passarinho. E é verdade; assim, tudo farei para 
que tenhamos todo sucesso na manutenção 
.;_-vOil usar--a-expressão- "de todo _nosso 
rebanho". As observações de V. EX' calaram
me profundarilente, porque fui elevado à posi
çã_o de Presidente Nacion~J __ do Part(Qq da 
Frente Liberal graças à compreenSão, à con
fiança de tantas quantas correntes partidárias 
possam eventuálmente existir na instftuição 
que hoje tenho a honra de presidir. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. EX- um 
aparte? 

OSR.HUGONAPOLEÃO-Com-niuito 
prazer, Uder Ronan "fito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Serlcidor Hugo 
Napoleão, digno Presidente do Parti_do __ da 
Frente Liberal, também congratulo-me com 
V. Ex~ e com seu partido pelO lançãmento do 
candidato Dr. Aureliano Chaves, mineiro que 
-conheço há muitos anos, hom_em honrado, 
sério, e que, sem dúvida alguma, vai elevar, 
e muito, o nível dos debates. Evidente que 
sabe V. Ex" _que não irei votar nem trabalhar 
para a eleição do Presidente Aureliano Chaves, 
ex.-Minístro, ex-Governador do meu Estado. 
Por outro lado, .também, como político e de~ 
pois--de 30 anos de abstinência de eleições 
Presidenciais, gostaríamos muitissimo que to
dos os candidatos tivessem a estatura do can
didato do Partido de._ V. _Ex', o Dr. Aureliano 
Chaves. Desejo a V. ~ êxito na sua emprei
tada. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Recolho, 
profundamente impressionado, as observa
ções de V. Ex", nobre Líder do PMDB, Sen-ador 
Ronan Tito, e, tanto quanto as palavras do 
Senador Jarbas Pa~sarinho, hei de transmi
ti-las ao Dr. Aureliano Chaves. 

Sr. Presidente, passamos 29 anos ~em elei
ções para Presidente da República, desde o 
dia 3 de outubro de 1960, e, após esses 29 
anos, pelo menos tenho a alegria, a satisfaçãO 
e o orgulho, e, por que não dizer, a vaidade 
de afirmar que os filiados ao Partido da Frente 
Liberal foram os primeiros brasileiros a ir às 
umaS- depositar, no _seu voto direto, a prefe
rência para a Presidência da República. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. 
Ex! urri aparte? -

OSR. HUGO NAPOLEÃO- Com mLJito 
prazer. 
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O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador 
Hugo Napoleào, em nome do Partid_o _Munici-_ 
palista Brasileiro, trago, neste niomento, meu 
depoimento de companheiro -r;~.e Aureliano 
,Chaves. Tivemos uma vivência muito grande, 
S. EX" cOmo Deputado Federal da valorosa 
UDN, União Democrática Nacional dos anos 
50, e eu, pelo Partido Trabalhista Brasile!ro. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Sei disso. 

O Sr. Ney Maranhão- O Ministro Aure
liano Chaves é uma das figuras de que todo 
brasileiro se orgulha, pelo se_u passado de luta, 
por sua coerência e, acima de tUdo, pela serie
dade das coisas públicas. Portanto, como seu 
companheiro de Bancada nos anos .50, _sem
pre o admirei. Conto ã V. Ex' Uma pãssãgem·: 
cassado pelo golpe militar, estava em Pernam
buco, S. Q• o Yice-Presidente. da República, 
passando em Pernambuco, não se esqueceu _ 
do velho companheiro da Bancada do PTB 
e da UDN dos anos 50. Telefonou-me e pes
soalmente se solidarizou com o orador que 
o está aparteando. Parabenizo V. Ex' e -o Se.1J 
Partido pela candidatura do eminente homem 
público Aureliano Chaves;-quelfoõfa-seu Par
tido e o nosso Pais. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Muito obri
gado a V. Ex9 pelas palavras que, em nome 
do PMB, traz à consideração da Casa e, mais 
especificamente, do PFL. Farei igua1mente saK 
ber ao Dr. Aureliano Chaves as observaçõ~s 
aqui tão bem tecidas por V. EX" Ele, que -é 
um homem de_ dignidade, de probidade e se
riedade, há de saber demonstrar, com todo 
o s_eu patriotismo, o seu vigor, aqueles pensa
mentos que vai desenvolv_er durante a campa
nha eleitoral. 

Senhor Presidente, oxa1á, este exemplo fruti
fique, porque, com a realização das eleições 
prévias, creio que o Partido da Frente Liberal 
ofereceu ao Brasil um marco na edifiçação 
da democracia brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito 
bem! Pa1mas.) 

DOCUMENTOSA Q(JE SE REFERE 
O SR. HUGO NAPOLJ;ÃO. EM SEU DIS
CURSO. 

PARTIDO DA FRENTE UBERAL 
-PFL

ELEIÇÕES PRÉVIAS 

Para Candidato a Presldente da República: 

o 
D 
D 

Aureliano Chaves 

Marco Maciel 

Sandra Cavalcanti 

candidato do Partido a Presid~nte da Repú~ 
_blica. _ 

As eleições prévias são a legítima expressão 
de que, no PFL, o poder vem dos filiados. 

O estatutO do PFL instituiu eleições prévias 
para a esColha de se1,.1s candidatos a cargos 
executivos, de prefeito, de governador e de 
presidente da República. 

A Convenção ·Nacional que, na escolha do 
candidato a Presidente da República, era sobe
-~:ana, transferiu a sua soberania ao filiado elei
tor que, ãgora, com seu vÕto escolhe o candi
dato _ao mais afta _posto do País. 

Assim, a Convenção, de 9 de abrj), es_tabe
leceu as_ normas gerais para a escolha_do can~
didato do Partido à Presidente da RePública 
e-criou a Comissão Especia1 de Prévias para 
elaborar as normas complementares. -

As normas complementares foram aprova
das pelas Resoluções _JJ<>S 1 e 2, de 19 de abril 
e 2 de maio passado, respectivamente. 

Estão editadas também as instruções, que 
exy;)Jicam a execução das normas, e devem 

-_ser observadas tanto quantQ .:ts. resoluções. 
O Manual contém ainda o _Roteiro_ para o 

presidente das eleições prévias. 
Com este manua1, a Comissão Executiva 

Nacional cumpre o dever de prestar as infor
mações necessárias para as e{eíções que vão 
definir o canditado do PFL .a_ Presidente da 
República. 
- O PFL espera que o filiado eleitor manifeste, 
livremente a sua vontade, escolhendo o candi
dato do Partido para aprovação da Convenção 
NaCional e consagração nas_ eleiç_ões de 15 
de novembro. 

Assessoria: Dr. Djalma Bessa. _ _ 
Senador Hugo Napoleão, Presidente Na

cional do PFL. 

CONVENÇÃO NAOONAL 
__ NQIDlas Gerais 

-A cQiiyetlÇâ~ Nacio!Íal aprovou as seguin
te_s__normas gerais orienta.doras_ das ele_içõs 
prévias: 

a) para a escolha do candidato à Presidên
cia âa. República, o partido realizará eleições 
prévia?, através do voto secreto, direto e pes

. soa! de todos os miados, habill~dos na forma 
estatutária; 

b) a vota_ção realizará na sede _de cada Mu
nicípio, em local previamente anunciado, atra
vés de. cédula única_. no dia 21 de maio de 
1989, com apuração pela Comissão Executiva 
Municipal 

c) . a inscrição de candidato Peverá ser te
querida à C.ómissão Ex~cutivi:t Nacional, com 
a assinatura de pelo menos 10% da represen
tação no Congresso Nacional ou de membros 
dO Diretório Nacional até ·a dia 24 de abril 
pióximo; somente poderão enscrever-se filia-

APRESENTAÇÃO --- --dos ao partido; 
Esta é a primeira vez C~ue-·serao realizadas d) fica c:riada uma Comissão Especial de 

eleições préVias em todo o País. O PFL é pici~ Prévias assim constituída: - -
neiro . .Avança no tempo e, por reconhecer que Presidente do Diretório Nacional, 
sua força reside nas bases, que tem os votos, Deputado Alceni Guerra, 
está convocando mais de seissentos mil illia- Deputado FrancisCo Benjamim, 
dos - antes eram cerca de quinhentos con- Deputado Oscar Corrêa, 
venclonais que o faziam .:.....:.._ para escolher o- Deputado Vllmar Rocha. 

A comissão eJaborar_á as normas c:_omple
rr-ieiltares a esta resOlução. 

Brasília, DF, 9 de abril de l989. 

DJret6rlos Regionais Coordenadores das 
Prévias 

-Art. 29 Cabe aos Diretórlos Regionais do 
PFL a coordenação das eleiçôes prévias, em 
sy_a"s r~spectiVãs jurisdições. 

Eleitores das Prévias 

Art. 39 SOmente pOderão participar das 
eleições prévias os eleitores que se tenham 
filiado ao PFL até o dia 24 de março de 1989. 

Dia das Prévias 

Art. 49 As eleições prévias realizar~se-ão 
no dia 21 de maio de 1989,, doriliiigó, nas 
sedes municipais. 

Voto Direto e Secreto 

Art. s~ _ O voto será secreto e d.ireto~ Não 
será permitido o voto cumulativo. 

Cj:dula lí:iúéà 
Art. 69 A votação proceder~Se-á erri cédu

la única, que conterá os nomes de todos os 
pretendentes à cãndidatura presidencial pre
viamente registrados. 

Parágrafo único. A Comissão Especia1 de 
Pfévias aprovará e divulgará o modelo de cé
dula única, tão logo se conclua o processo 
de inscrição de c~ndidatos. 

Inscrição de Pretendentes à Candidatura 

Art. 7c A inscrição -de pretendentes à can
didatura presidencial será requerida à Cernis~ 
são Executiva Nacional com a assinatura de, 
pelo menos, dez por cento da representação 
do Partido no Córigresso Nacional. -

Parágrafo único. A inscrição também pode-
rá ser requerida com a assinatura de dez por 
cento dos membros do Diretório Nacional. 

-Art. s~ O requerirrierito de inScrição, em 
qualquer de suas fonnas, será instruído por 
declaração de consentimento do candidato. 

Art. 99 Nenhum membro filiado poderá 
subscrever mais de um requerimento, fiCando 
anuladas as assinaturas em dobro . 

Encerramento do Prazo de Inscrição 

"Art. 1 O. EncerraKse às 18 horas de 24 de 
abril, segunda-feira, _o prazo para a entrada, 
na Seçretaria do PFL. dos requerimentos de 
inscrição de pretendentes à candidatura presi
dencial. 

CQI:ntocação- -

Art. 11. O Presidente do Diretórío MÜni
cipa1 ou da Comissão Municipal Provisória õu 
do Diretório Zonãl fará a convoCaçao para as 
eleições prévias. ~~ 

Parágrafo único. A convocação será, por 
ampla divulgação, publicada até o dia 15 de 
m"ãlo de 1989, indicandoKse o dia, o loca1 e 
a hora em que se realizarão as prévias. 

Presidência dos Trabalhos 

Art. 12. Os trabalhos- dãs prévias serão 
presididos, em·cada diretório, pelo Presidente 
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do Diretório Municipal, pelo Presidente da Co~ 
missão Municipal Provisória õu pelo Presiden
te do Diret6rio Zonal. 

Impressão das Cédulas 

Art. 13. O DiretórTo- Nacional mandará 
imprimir a cédula única. Está facultado aos 
Oiretórios Regionais e Mun_i_cipais, mandar im
primilas. 

Art 14. Será _em folhas sol~s ª-'i5!t<l de 
presença dos _filia.dos ~leltorais. 

üsta de Filiados 

§ ]9 Nos casos em que aJustiça Eleítoral 
tiver condições de, em tempo hábil, fornecer 
a lista dos filiados eleitorais, será esta a lista 
que adotará para controle de presença e vota
ção nas prévias de 21 de maio. 

Eleitores das Prévias 

§ 29 Se a Justiça Eleitoral não tiver condi
ções de fornecer a lista, o Presidente do Diret6-
rio Municipal, da c-omissão Municipal Provi
sória ou do Diretório Zonal, apoiado nos regls
tros partidários e, com a cOlaboração dos de
mais membros da comissão executiva, elabo
rará uma lista de filiados que servirá para a 
votação. 

§ 3"' Esta lista de filiados deverá ~star 
pronta até três dias antes das prévias. Cópia 
da lista será remetida à Justiça Eleitoral do 
mun[cíplo e ao Diretório Regional do Partido, 
para futura conferência. 

Número de Instalação e Deliberação 

Arl 15. As reuniões para as prévias insta
lar-se-ão e deliberarão com qualquer número. 

Mesa Receptora e Junta Apuradora 

Art 16. A Comissão Executiva Municipal 
exercerá as funções de Mesa Re_ceptora e de 
Junta Apuradora de votos. 

§ 1 ~ A Comissão poderá designar filiados 
para auxiliá-la. 

§ 2~ A apuração far-se-á imediatamente 
depois de concluída a votação. 

RESOLUÇÃO N• 2, DE 2 DE MAIO DE 
1989 

Disciplina a indicação de fisi::ais4 o pro
cesso de votação, a forma de apuraçao 
e o julgamento de recursos das eieiçóes 
prévias. 

A Comissão ExeCUtiVa Nacional, assesso
rada pela Comfssáo Especial de Prévias, 

Considerando o art. 17 e seus parágrafos 
e o parágrafo único do art 18, adiante trans
critos, da Resolução n" 1, de 19 de abril de 
1989, da Comissão Especial de Prévias; 

Considerando que a fiscalização é essencial. 
à lisura das eleições prévias; 

Consjderando_ o empenho do Partido em 
tomar amplo o acesso· dos fiscais dos preten
dentes de candidatura para maior legitimidade 
do pleito; 

Considerando que, por igual, as partes inte
ressadas esforçam-se para tomar as prévias 
mais autênticas; 

RESOLVE: 

IndiCaçãO de Rscais 

Art. 1 ~ Os candidatos registrados, por si 
ou através de representantes escolhidos entre 
subscritores do requerimento de candidatura, 
poderão indicar fiscais para acompanhar avo

- tação e_ a apuração em cada diretório. 

APolo Registro 
· § 1 ~ Os fiscaiS terão todo apoio em sua 

missão. ____________ _ 
§ 29 Os protestá$, requerimentos· ou 

quaisquer outros pronunciamentos dos fiscais 
serão obrigatoriamente registrados nas atas_ 
de apuração, e a estas _anexados para os devi

-dos fins. (Resolução n" 1/89, art. 17~ §§ 19 
e 29} 

-Apuração e Recursos 
Art. 2~ A Comissão Executiva Nacional, 

assessorada pela Comissão Especialde Pré· 
vias, estabelecerá aJorma de apuração e julga
mento dos recursos que porventura venba_m 
a ser apresentados no processo de votação 
-e__iipuração. (Parágrafo único do art. 18 _da 
Resolução n9 1/89) - - -- -- -

IndicaçãO de Fiscais 
~:. Art. 3o _ Os candidãtos ·indicarãp os, seus 
-representantes que poderão indicar fiscais. 
- § 1 ~ Os representantes poderão indicar 
fiscais para acompanhar a votação e a apura
çãO- Junto _à Comlssã9~Exe~Utiy_a Mt,mi~ipal e 
a totalização de votos e julgam~nto de recur
soS junto à COrilissão Ex.eçu:tiya _R~gional: 

Fiscais Aliados 
§ 2~ Somente filiados eleitorais poderão 

ser indicados fiscais. 
Dois Fiscais 

§ 39 ParaaMesaReceptoraeaJuntaApu
radora de votos cada candidato poderá ter 
dois fiscais. · -
lndicaçâo por Escrit_o e pelo Telégrafo 

§ 4~ A indicação de ftScais será por escdto 
aO pieSidente do Dirétôrio respectiVo. 

§ s~ A indicação poderá ser pelo telégra
fõ. 

Art 4o Para votar_ o filíado eleitor: 
Processo de Votação 
I- apresenta-se à Mesa Receptora de votos 

se é ·miado até 24 de março· pas-s-ãdo, o-seu 
nome está na rélação dos votantes, então, assi
na a .li3tã de presenÇa; - -

If-recebe a chapa e a sobrecarta (enve
lope), a sobrecarta deve estar rubricada por, 
no mínimo, dois membros da Mesa Receptora; 

Ill--erri seguida vai à cabina indevassável 
onde deve assinalar, no quadrilátero ao lado, 
o candidato de sua preferência e, ainda na 
cabina, -põe a cédula dentro do envelope; 
N- ac:i" Safr, deposita o envelope na uma. 

Está facultado o uso da cédula sem o· enve
lope:Asslm, o· ato de-vOtar é como está indica
do no item-12 das instruções. 

Art. 5° O Processo de apuração é o se
guinte: 
Forma de Apuração 

1- Verificar-s~~á se coincide o número de 
votantes Com o número de sobrecartas, se 
não coincide, só se anula a votação se houver 
comprovação de fraude; 

• 

U -à medida que os votos forem sendo 
apurados serão lidos em voz aita. 
Urna Lacrada 

Art. 6? Concluída a apuração;· as cédulas 
serão recolhidas à urna, sendo esta fechada 
e __la,crada, não podendo ser reaberta senão 
depois de homologados os resultados das pré
vias pela Comissão Executiva Nacional, saivo 
nos casos de recontagem. 

Fiscais Junto à Mesa e à Junta 
Art 7? O fiscal pode permanecer junto à 

Mesa Receptora e à Junta Apuradora de votos. 
Jmpugnaç6es 

Art. 89 As impugnações serão- decididas, 
imediatamente, pela Mesa Receptora ou Junta 
Apuradora 

Deveres dos Fiscais 
Art. 97 Os fiscais podem_ verificar: 
I- se o local de reunião corresponde ao 

da cOnvocação; 
11-se a lista de filiados está correta; 
III- se a uma está vazia; 
[\1- se as cédulas_estão regulares;_ 
V-se e"Stá resguardado_ o sigilo de Voto; 
VI- se a Mesa Receptora e a Junta Apura-

dora de votos são os membros da Comissão 
Executiva Municipal. 
Jmpugnaç6es e Recursos 

VII- se a votação foi encerrada às 17 horas, 
ou depois que votaram os filiados eleitores 
que se encontravam no recinto a esta hora; 

VIII- se a apuração está normal, 
§ 1 ~ Constatada__irreQularidade, o fiscjil: 
1-pode fazer, verbalmente, impugnação; 
li-se não for atendido, pode interpor, de 

imediato, reçurso oral. 
§ 29 Qualquer recurso, para ter segui

mento,_ deverá ser justificado, por escrito, su
cintamente, até às 9 horas da manhã do dia 
seguinte. 

§ 3° ~s recursos _nã? te_rãtf eíeitCI Stispen
slvo. 

§ 4~ Os recursos acompanharão a Ata, 
consoante modelo anexo,- dos trabalhos das 
prévias. - - - -

§ 5 9 O recorrente tem a féi.culdade de en
viar cópia do seu recurso à Comissão Regia

-nal,_à Comissão Executiva Naciomil, ou a am-
~ - -

Art. 1 O. _ O recurso junto à ComiSsão Exe
_cutiva Regional-poderá Ser interposto pelo re
corrente ou fiscal junto a esta Comissão. 

§ 1 ~ Da decisão da Comissão Executiva 
Regional cabe recurso imediato, do recorrente 
ou fiscal. para Comissão Especial de Préviã"S.-

§ 29 Da deciSão da Comis-sãO Especial de 
Prévias cabe recurso, também imediato, de 
um dos membros, para a Comissão Executiva 
Nacional. 

ArL 11. A Comtssão EspeCial de Prévias 
poderá, até oito dias da data aas eleições, de
signar fiscais para apuração de denúncias de 
fraude, em determinado município. 

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na 
data de sua assinatura. 

BraSília- (DF), 2 de maio de 1989.- Senà
dor Hugo Napoleão, Presidente Nacional do 
PFL e da Comissão Espei:iar de Prévias 

Deputado Eraldo Tinoco, Secretário-Gerãl 
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do PFL. 
Comissão Especial de Prévias 
Deputado Alceni GUerra 
Deputado Francisco Benjari1im 
Deputado Oscar Corrêa 
Deputado Estadual Vílrriar Rocha 

INSTRUÇÕES 

Eleições previas, dÚtlnadas à escolha 
do candidato a Presidente da República. 

1 -Divulgação 
A Comissão ExecutiVa Municipal promoverá 

ampla divulgação das eleições prévias. Embo
ra a data seja nacionalmente conhecida -
21 de maio -, é preciso que cada Diretórlo 
comunique a data, a hora e o local da reunião. 
EvitoU-se, embora sem impedir. a obri9ato
riedade do Edital, admitindo-se que possam 
ser adotados meios menos formais e mais 
eficazes de divulgaç!o. 

2 -Relação de Filiados Eleitores 
A relação dos filiados até 24 de março deste 

ano é indispensáverse-o cartóiio eJeitoral rião 
puder fornecê-la, há de ser conseguida, sem 
problema, no arquivo da Comis_são E"tecutiva 
Municipal, onde fica uma das vias de filiação. 

3 - Usta de Presença 
A lista de presença, que é também lista de 

votação, é em folha,s soltas, de papel pautado, 
por exemplo. É documento essencial. Deve 
ter o títutlo: "Usta de Presença e de Votação 
nas Eleições Prévias de 1989" e três colunas 
- uma para o número de ordem, outra para 
a assinatura do filiado eleitor e a terceira colu
na para o nome legível. O nome legível é indis
pensável para identificação de várias assina
turas. 

4-Juízes 
O Presidente e membros da ConiíSsão ~e

cutiva Municipal, cada um tem o seu candi
dato, mas, ·no" exetc'í<:fo de suas funçõe-s -
presidir os trabalhos, receber e apurar votos 
-são, é evidente, imparciais, são juízes. 

5-Não ao Voto Comulativo 
. Não é permitido voto cumulativo nas pré

VIas. 
6- Observador da Justiça Eleitoral 
O PFL aguarda resposta à consulta que fez 

ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a presen
ça--do ObseiVador nas eleições prévias. 

Se a resposta ror- favorável é PreciSo que 
o presidente dos trabalhos das prévias comu
nique ao Juiz EJeitoral, a data, onde e a que 
horas as eleições serão realizadas, e peça a 
designação do Observador. 

O Observador, comparecendo, rubricará as 
folhas soltas que serviram a iista de presença 
e, no fim, indicará o número de votantes. E 
assinará a ata. 

A ausência do observador não prejudica a 
convenção. 

7-Ascais 
O art. 91' está redigido de maneira que se 

a !esposta aos itens I a VII for "não", pressu
poe-se irregularidade que, poderá ser corri
gida: 

a) por impugnação, _aceita pela Mesa Re
ceptora; 

b)_ por recurso, se for rejeitada a impug
nação. 

O recu_rso é para a Comissão Executiva Re
--gional pedindo que corrija decisão da Comis
são Executiva Municipal, considerada preju
dicial. 

O recUrso deve ser fundamentado por escri~ 
to. Cópias do mesmo· podem ser remetidas 
diretamente à Comissão Executiva Regional 
à Comissão Executiva NàCiOftal ou a ambas. 

8 -Apoio aos Fiscais 

Texto: ~ .. 
Aureliano Chaves (número por extenso) vo

tos Marcos Maciel (número por extenso) votos 
Sandra Cavalcanti (número por extenso) Sau
dações (nome) 

Presidente Diretório ................................... -~~ 

- nome do munlclpio 

PARTIDO DA FRENTE UBERAL- PfL 

ELEIÇÓE:S PRÉVIAS, 21 DE MARÇO DE 1989 O presidente dos trabalhos, a Mesa Recep
tora e a Junta Apuradora de votos darão todo 
ap_oiq agS fiscais, no exercício de sua miss!o. 
Devem ser considerados como auxiliãres, co- Roteiro para o Presidente da Reunião 
taboradores. Destinada às Eleições Prévias 
9-Duração da Reunião -DeClaro instalados os tr~balhos da Co_n-
0 horário das prévias é o mesmo das Con- venção destinada a escolher, erri eleições pré-

venções anteriores, das 9 às 17 horas. Se hou- vias, o nosso candidato a Presidente da Repú
yer, oo __ .~cint_Q, _filiado_ eleitor às 17 horas, a b1ica. 
sessã_o será prorrogada para que votem todos -Convido o Sr. Secretário a tomar assento 
os que estiverem presemes, nesta hora. à mesa 

10 -Impressão de Cédulas (Depois que o Secretário ~nta-se.) .. 
Assim como Ó Diretórlo Nacional pode -Convido o Sr. Secretário a ler o doeu-

mandar imprimir as cédulas, os Diretórios R e- menta da convocação (edital, aviso) para estas 
gionais e Municipais nãp estão impedidos de eleições. 
fazê-lo, podem também mandar imprimi-las. (0 Secretário faz a leitura do documento,) 

11 - Processo de Votação e Fonna de -Convido ainda o Sr. Secretário para 1er 
Apuração a chapa dos candidatos. 

O processo de votação com envelope e a (0 Secretário lê a chapa com o nome dos 
forma de apuração estão descritos, daramen- candidatos.) 
te, nos arts. 4~ e 5o da Resolução n~ 2. ~Vai se proceder à votação. __ _ 

12-Voto sem o Envelope -Mesa Receptora é constituída _pelos 
O ato de votar sem o envelope é o seguinte: membros da Comis_são Executiva Mtii-licipal. 
Para votar, o filiado eleitor: SJo eles (lê os nomes): 
l-apresenta-se à Mesa Receptora devo~ -A uma está vazia, como pbde ser obser-

tos, _se é filiado até 24 de março passado, vado~ 
o seu nome está na relação dos votantes, en- -A Cabina está indeVassável, como tam-
tão, assina a Lista de Presença; bém pode s_er observado. · 

II- recebe a cédula rubricada por, no mírll- -Esclareço que, para votar, o filiado eleitor: 
mo, dois membros da Mesa Receptora; 1 °) apresente-se à Mesa Receptora de vo-

U!-em seguida, vai à ca!Jina indevassável, tos, se é filíado até 24 de março passado, 
onde indicará o candidato de s_ua preferência, o seu nome está na relação dos votantes, en-
no quadrilátero correspondente, e, ainda, na tão, assina a Lista de Presença; 
cabina, dobra a cédula; 29) recebe a chapa e a sobrecarta (enve-

N -ao sair, deposita a cédula na uma. lope), a sobrecarta deve estar rubricada por, 
13 - lncoJncidêncla no mínimo, dois membros da Mesa Receptora; 
A incoincidência entre votantes e sobrecar~ .31) em seguida, vai à cabina indevassável, 

tas, sem fraude, é claro, é a de poucos votos. onde d_eve assinalar, no quadrilátero ao lado, 
14 - Ata o c?-ndidato de sua prefer€:nda e, ainda, na 
A ata é baseada em modelo impresso. Fácil cabma, põe a cédula dentro do envelope; 

de ser preenchido. São em três vias: uma para 49) ao sair, deposita o envelope na uma. 
a Com_issão Executj:Va Municipa!, outra para Se o voto é sem- envelope o Presidente de-
a Comissão Regional e a terceira via para a clara: 
Comissão Executiva Nacional. - Esdareç:o que, para votar, o filiado eleitor: 

15 - Comunicação do Resultado 19)_ apresenta-se à _Mesa Receptora de vo-
O presidente da Corriissão Executiva Muni- tos, se é filiado até 24 de março passado, 

cipal deve comunfcar urgente o resultado da o seu nome está na_ relação dos votantes, en-
votação. Basta avisar os votos que cada candi- tão, assina a Lista de Presença; 
dato obteve. Com urgênc~a. também, reme- 29) __ recebe a chapa que deve estar n,Jb_ricada 
terá a ata. por, no·-mti1.ímo, dois membros da Mesa Re-

0 modelo abaixo de telegrama é uma su- -ceptora; 
gestão: 39) em seguida, vai à cabina indevassâvel, 

_ Nome ---............. ,, ___ _..,..,.,-_,_.,._ ... ~-· onde indicará o candidato de sua preferência, 
Presidente Diretório Regional PFL ................. no quadlilátero correspondente_, e, ã:inda, ria 
Endereço ....... n ... ,; .............. - .... ---·-·-------..:.. cabina, dobra a cédula; 

.............. ~ ......... ~~~ ......................... " . ._4<>_) ao sair, _deposita a cédula na uma. 
(Depots que votarem todos os qúe- se en

contravam no rednto às 17 J:toras:) 
-Declaro encerrada a votação. 

munlcfplo 

esU.do 

·-
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-A Junta Apuradora de voto~. que é tam~ 
bém c:omposta pelos membros da Comiss&ç. 
Executiva Municipal, vai proceder à contagem 
dos votos. 

Assim: 

____ _j)urant(} o discUrso do Sr. Sen. Hugo 
-~ Napoleão o Sr. Sen._M_ent;ies_ Cana/e, }9 

_Secretário, deixa a cadeira da'Presidênéia 
. -{;ue é ocupada pelo Sr. Sen. Nelson Car-
-· rieiro,-Presideh(e.. -

Nacional, abrir-se_-á 9 prazo de I~ _horas para 
int~rposição de recurso, por um décimO da 
composição- da C:asa, _para que os Projetas 
de Lei d_o Senado n~ 22 e 34, de 1989,_ sejam 
apreciadOs pelo Plenário. EsgotadO esse pra-

a) primeiro, serão contadaS- as sobrecartas 
para saber se coincidem com o número c{e 
votos; 

, O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) zo, sem a Interposição de recurso, os Projetas 
-Se não houver oposição do Plenário, a Mesa serão remetidos à Câmara dos. Deputados. 

b) depois, passar-se-á à contagem dos v:o_~ do Senado Federal encaminhará à Mesa da O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Câmara dos Deputãdos a seguinte comuni- -SObre"-- mesa,_requerirriento _que será lido 

tos. cação: - - -- pelo Sr. 1 ~ SecretáriO. 
(Depois de contadas as sobrecartas.).. - Ü<:orrendo, no presente ano, o bicentenário 
-Há n9 ...... sobrecartas. Coincidem com o da RevoluçãO Fran<::esa, a presidência, obede- São lidos os seguintes 

número de vot~ rt_ ....... - - -ddo o disposto no art. 19, §§ 1~ e 2"' do Regi- ~QOERIJ':'ENTO No;> 303, DE.1989 
-Vai-se procederJu;gntage111 dos I(Otos. menta Comum, propõe ao Plenário a reali2:a-
(O Presidente ou quem ele designar va,· Requeremos· urgência, nos term_ os do art. 

' ' ção de sessão solene do Congresso Nacional, 
lendo emvo'alta O voto do "'nd1"datovotado 371, b, do Regimento lntemo_do Senado _Fe_-, ' ..,... ' no dia 20 do corrente, às 15 horas, destinada 
em Cada Cédula l"nclus•"ve os votos em branco dera], para o Proj· eto de Lei do DF n __ 9 2'' d_e_ ' - - --· - a homenagear aquela Nação. ~ 
e os votos nulos. Depois de contados os vo- 1989, que "r_eajusta oS vencimentos, salários, 
tos.) O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) soldos, proventos, pensões e demais remune-

- Proclamo o resultado çi,a votação. - Effi"votação a proposta da Presidência. rações de servidores civis e militares da Ad-
Aureliano Chaves ............... _""' __ , . .,_..,____ .. ---J)s- _SrS. Senado_res que a _aproVam queirãni. · - minstração Dire"ta, das AUtarquias e das Fün-

votos permanecer sentados. (Pausa}- - dações Públicas do DF, e dá outras providên-
Marco Ma<:: i e! ...................... " ......... - .. "··"--· Aprovada. ·das. · -_, -- · · 

votos _ -s-erãOtomadas as providências necessária_s_ . Sala da,g Sessões, 30 de maio de 1989.-
Sandra Cavalcanti ................... - ..... --~--~--_ p~_!'á que a Câmara dos Deputados seja con- Maurício Corréa -Mauro BeneVides - Chél-

votos Sultãda sobre a realiZaçãO da sessão. · · gas Rodrigues - Divaldo Suruagy - Jamil 
Votos em branco ---·-----.. ··---·--- -----SQOt:~ª- me$a, ofícios que serão lidos pelo Haddad -Jarbas Passaiinho, 
Votos nulos ........ .,,,. ........ - ... -~---·--- ~-~~i-.lo $ecretá'rio. - -, -- - __ 
Total ...................... ___ -....,...-----~ 
-Suspendo a sessão por 10 minutos para 

lavratura da Ata. 
-Está suspensa a sessão. 
-Está reaberta a sessão. 
-Convido ·o SL _Secretário_ para ler a Ata. 

(0 Secretário lê O:Ata.L . _ _ , 
-Como não houve manifestação contrá-

ria, a Ata está aprovada. - - ·-
-Convido os Srs. membros da comissão 

Executiva Municipal a assinarem a A_ta. 
-Os eleitores, querendo, também assina

rão a Ata. 
-Está encerrada a sessão. 

CALENDÁRIO 
1989 

24 de abril - segunda-feira 

Encerramento -do prazo de inscrição dos 
pretendentes à candidatura. 

21 de maio- domingo 
Dias das prévias. 

26 de maio- sexta-feita 

Encerramento do prazo para totalização dos 
resultados nas Comissões Executivas Regio
nais. 

São _lidos os seguintes 

OF:N9017/S9 "'Bra_:;ília,3_0demaiode 1989 

Exrno. Sr. 
_Se_naóor Nelson Carneiro 

-- DD. Presidente do Senado Federal 

·. ·senhõl- Presidente, -
Nos termos do § 3~ d_o artigo 95-B do Regi

mento IriterTI6, com a redação dãda pela Reso
lução n1 18, de-1989, comunico a V. Ex' que 
esta Comissão aprovou o PLS n9 034/89 na 
reUQiâO de 30-5-89, por 13 (treze) VOtos f~o~ 
ráveis. ---- - · · 

Na oportuntdcide fer1ovó a v:EJ(' meus pi-6-
-festOs de elevada estima e_ consideré!:ção. -
Gá Sabóia de Oirvalho_, Pr~sidente. 

Of.NoOJ8/89 Brasilia,30demaiode 1989 

Exmo.Sr. 
Sena_dor Nelson Carneiro 
DD~ Presidente do Senaçlo Federal 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § Jo do artigo 95-B do Regi

ment9lntemo, com a redaç:ão dada pela Reso
lução n? 18, de 1989, 9Jmunico a V. EX' que 
esta Comissão aprovou o PLS n9 _022/89 ria 

29 de maio -segunda-feira reunião de 30-5-89, por 13 (treze) votos fa.vo-

Enc~rrame!lto _do prazo para apuração de ráveis. 
denúncia de fraude nas prévias. Na oportunidade renovo a V. Ex• meus pro-

testos de elevada e$ima e consideração, -
1 ~ de junho - quinta~felra Gd Sab6ia de Carvalho, Presidente. 

EnCerfámentci do. prazo para homologação 0 SR: -P-RESiDENTE: (Nelson CarneirO) 
do resultado geral das eleições prévias. -~Com referência ao expediente que acaba 

Durante o discurso rio Sr. Se_n. Hugç __ de ser lido, a presidência comunica ao Plenário 
Napoleão o Sr, Sen. Alexandre Costa dei- qt1e_, nos termós -do ai1. 95-:B,_ §§ 39 a 6° do 
xa a cadeira da Presidé_ncia que é ocu-- Reglme_ilto Interno, depois-de publicada a de
pada pelo Sr. Sen. Mendes Cai7ale.) cisão da Comis5ao, no Diário do Congresso 

REQOERIMEr!TO rt• 304, DE 19B9 

Requeremo_s U~gênda, nos termos_ do ~ 
371, alínea ''b", do Regimento Interno, para 
o Oficio S/1/89, "para que o Estado do Mato 
Gros-So, possa Cõntra:tãl' uma operação de cré
dito, Sem aVal da União, junto a organi~m.Os 
financeiros da República Argentina, no valor 
deUS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dó
lares norte-ámefi.CanOsJ, através do ConVênio , 
de Pagamentos e Créditos RecíprOcos." 

Sala das Sessões, lo de junho de 1989~_
Ronan Tito - Marcondes Gadelha - Carlos 
Patrocinfo 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Estes requerimentos serãO votaçlos 'a,P6s 
a Ordem do Dia, na forrna do art. 375, § 29, 
do Regimento lil.temo. - -_ 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~A Mesa_conced,e a palavra ao nobre Sena
dor Cid Sabóia_ de Carvalho, para ju_stificar o 
Projeto cfe Lei do Senado n9 132, de 1989, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, que regulamenta o art. 9~ da Consti
tuição Federal, lido anteriormente. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para justificar o projeto.) -
Sr. Presidente, Srs. Se_nadore~ trata-se d~pro
jeto de lei de inidativ~ da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadanj.:l,, reg\,llamentando 
o direito de greve. _ _ _ 

Naquela Comtssão, tramitam alguns proje
tes dos mais importantes; de autoria do orador 
que lhes fala, do Senador_Jarbas Passarinho, 
do Senador João Meneze_s e, posteriormente 
também, chegou propositura assinada pelo 
Senador Jutahy Ma_galhães. 

No ~mbito da CotnissãQ de Constituição, 
Justiça e Cidadania,_ designamos o Senador 
Leite Chaves para é{ue f12;esse um _est:!.ldo geral 
dessa matéria e redigisse, em nome da Com is-



2500 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Junho de 1989 

são; projeto de lei para regulamentar a greve 
no Brasil, o direito· dos trabalhadores à greve. 

Assim, Sr. Presidei-tte, foi dadci entrada, no 
Senado Federal, desse Projeto de Lei, de n~ 
132, e. depois, requeremOS fosSe -sustado, em 
face da medida proVisóriã que terminou por 
não ser examinada pelo Congresso Nacional, 
mas que tratava exatamente do mesmo assun
to, e que tinha brilhante substitutivo, um pro~
jeto de conversão assinado pelo Senador Ro
nan TitO, na coridiç:ão de Relator da ComiSsão 
ESpe<:ial que examinOu- 8quela medida provi
sória. 

Tendo em vista que essa medida prescreveu 
sem exame, perdeu a eficáda pOr não ser exa
minada, e tendo ·em vista que a Presidência 
da R~públka editou n-ova medida provisória 
sobre o mesmo assunto, nós, da Comissão 
de ConstitUição, Justiça e Cidadania, entende
mos que é mais importante o processo legisla
tivo normal sem que recorramos a uma me
dida provisória para substituí-la, para conver
tê-la. 

Ao invés de irmos ao reboque do poder 
Executivo, pareceu à -comissão de-Cõostilui
ção, Justiça e Cidadania bem melhor seguir 
o normal da iniciativa do processo legislativo, 
dentro do próprio Congresso Nacional. 

Assim, Sr. Presidente, -Õ presente projeto re
gulamenta o art. 9? da ConstituiÇão com certas 
minudências, com muito acerto, com a devida 
constitucionalidade, e vem assinado por nu
merosos Senadores integrantes daquela Co
missão. O corihecimento dessa niatéria mos-
trará ao Senado Federal a preocupação dos 
Senadores integrantes dessa Comissão em re
gulamentar esse direito;que é dos mais_sérios 
entre os concedidos pela Constituição da Re
públtca. 

Diz o projeto: 

Documento a que se refere O Sr._ Cid Sabóia 
de Carvalho em seu pronunciamento. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' !32, DE 1989 

(Da COmissão de Constituição, 
Justiça e Odadania) 

Regulamenta o artigo 9~ da Constitui
ção Federal. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art 1 Q Considera-se o exercício do direito 

de greve a paralisação coletiva, temporária, 
total ou pareia] dos trabalhadores de uma em
presa ou várias da mesma atividade _econó
mica, em razão de impasse nas negociações 
que tenham por objetivó a ôefesã dos interes
ses profissionais de categoria quanto às suaS 
relações de trabalho. 

Art. ~ A oportunidade_ da greve e a natu
reza dos interesses que por meio dela possam 
ser defendidos serão definidas Pelos próprios 
trabalhadores em Assembléia Geral da entida
de sindicar Convocada através de edital, divul
gado pela imprensa local, com 48 horas de 
antecedência. 

, 

Parágrafo _único. A Assembléia Geral que 
deliberar sobre a greve poderá adotar, entre 
outras, as seguintes modalidades de exercício 
desse direito: 
- a) estado de-greve, cOm os trabalhadores 
em ativfdade normal; 

b) paralisações parciais por setor; 
c) greve por prazo indeterminado. 
1\rL 39 A Assembléia Geral deliberará, em 

1" convo_c~çá_o, com a presença da .!'Tlaioria 
_absoluta dos trabalhadores sindicalizados e, 
em 2• convocação, com a presença de um 
terço, por prqc~sso_ estabelecido no Estatu_to 
do Sindicato. -- · 

§ 19 Entre a primeira e_a segunda convo
cação haverá o interregr:to mínimo de 24 ho
ras. 

§ 29 A Assembléia Géal poderá ser insta
lada na sede do Sindicato, da Federação ou 
da Confederação ou, excepcionalmente, em 
local para esse fim designado pela Diretoria 
do Sindicato. 

§ 39 Deliberado pela Assembléia Geral o 
estado de ,..fl!_ev~, o Sind_icato deverá comu
niCar, lnieaia(ainente, por esciito ou através 
de edital aos empregadores, as razões da gre
ve·e a-da~ da deflãgração çlo movimen_to, 
que só poderá" ocorrer, liõ rr'iínlmo, 48 horas 
após aquela deliberação. 

·-- § 49 A falta de cumprimento das disposi
ções previstas neste artigo e seus parágrafos 
poderá determinar a decretação da ilegalidade 

- da greve pela Justiça do Trabalho. 
Art. 4o No prazo a que se refere o § 3o do 

artigo anterior, o_ Sindicato deverá eleger Co
missão para conduzir as negociações com os 
representantes indicados pelos empregado
res. 
. Art. 59 .Nas ativiçlades e serviços essenciais 

definidos nesta Lei, o Sindicato deverá, tam
bém, divulgar, em comunicados através da 
imprensa, do rádio e da televisão ou por quais
quer outros meios de comunicação, as razões 
e a data_ .da paralisação desses serviços. Nesta 
hipótese, será de 8 dias o prazo a que se refere 
o art. 3', § 3•. 

Parágrafo único. Os comunicados a que se 
referem esta Lei serão gratuitos, quando divul
gados através de empresas de comunicações, 
concessionárias ou permissionárias do serviço 
público. 

Art. 6~ A entidade sindical a que- perten
cerem os trabalhadores em greve poderá 
constituir Comissões de Greve para obter a 
adesão ao movimento, através de meios pací
ficos, sendo punfvel, na forma da Iegislaçáo 
p'enal, a grave ameaça, _a_ violência ftSica ou 
qualquer outra forma de a_ção ilícita que impe
ça o direito de acesso ao trabalho daqueles 
que não aderirem ao movimento. 

- Art. 79 Os sindicatos e os trabalhadores fi
can'f obrigados a prestar os setviços neces
sários à_ segurança e à manutenção dos equi
pamentos, instalações e património dos esta
belecimentos onde ocorrer a paralisação, vi
sando à retomada das respectivas atividades 
por ocasião-de cessão da greve. 

Parágrafo úli.ico:- Os abUsos cometidos du
rante o moVimento grevista sujeitam-os res
ponsáveis ~s--sa~~ões_ da IEigislação civil e pe-

naJ, assim, considerados, entre outros, os atas 
de violência, a ocupação, o apossamento ou 
dano a bens ou instalações que, por sua natu
reza, não podem sofrer solução de continui
dade no seu funcionamento. 

Art 8? São essenciais as auvidades e ser
viços: 

a) de abastecimento de água, energia elé
írica, Qás e combustíveis; 

b) de assistência médica e hospitalar; 
c) de distribUição e comercializaçáo de me-

dicamentos; -
d} funerários; 
e) _de segurança públíca e de bombeiros; 
Q penitenciáriOs;- - _ _ _ -
g) de transpórtes coletivos e de· alimentos; 
h) de coleta de liXo urbano; 
i) serViços de compensação de cheque'S, 

pagamentos de cheques salariais, aposenta
dorias e pensões. 

Art 99 Nas atividades e serviços essenciais, 
ficam o Sindicato e os trabalhadoreS indiVi
dualmente obrigados a garantir o atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade, 
de cuja falta resulte perigo li'nrneilte à sua so
brevivência,-saúde e seguranÇa. 

§ 1 Y Incumbe à Comissão referida no art. 
49 a- desigrlação, em comum--ãCordo cOin o 
empregador, dos trabalhadores que deVem 
prestar os-serviçoS a que se refere este artigo. 

§ 29 A inobs_ervância das disposições deste 
artigo sujeitará a decretação, pela Justiça do 
Trabalho, de ilegalidade da greve. 

Art 10. Os empregadores não podem, du
rante a greve ou em razão dela, dispensar ou 
substituir trabalhadores grevistas, SalVo na hi
pótese do não cumprimento,-pelo Sincficato 
ou pela Comissão a que se refere o art. 49, 
das exigências previstas no _artigo anterior~ 

Art 11. A greve s_uspende__o julgamento de 
processo de dissídio- coletivo que tenha sido 
ou venha a ser instaurado, salvo quando re
querido o julgamento pelos trabalhadores. 
Nesta hipótese, a decisão judicial será termi
nativa do movimento grevista que, se prosse
guir, será declarado ilegal. 

Art. 12. A greve realizada com inobservân
cia do disposto na presente Lei, ou a que for 
declarada ilegaJ pela Justiça do Trabalho, fa
cultará aos empregadores considerar o perío
do da pafã11SaÇão como faltaínjustificada ao 
serviço. 

Art. 13. Os trabalhadores que participarem 
dos atas de negociação, preparação ou defla
gração da greve não poderão sofrer qualquer 
constrangimento ou coação por parte dos em
pregadores ou das autoridades públicas. 

Art 14. A greve cessará: _ 
a) por conciliação das partes; 
b) por decisão da categoria dos trabalha

dores ou do sindicato, sendo vedada a interfe
rência-de autoridade pública, força policial ou 
de terceiros não envolvidos no movimento 
grevista; 

c) pela decisáo da Justiça do Tr-aDãiho na 
forma do artigo 11°. 

Art 15~ Nas hipóteses das l_etras a e c do 
artigo _anteriOr, Serão assegurados aos traba
lhadores_ grevistas o recebimento dos salários 
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e o cômputo do tempo de paralisação, como 
de efetiva prestação de serviço. 

Art. 16. Esta Lei entrará_ em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposi
ções em contrário: 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1989. 
- Gd Sab6i'a ;,:__, Ronaldo Aragão - Mauro 
Benevides- U1'/son Martins- Leopoldo Pe-
res - Lourival Batista - Caf.ios Patrocfnlo 
- Leite Chaves - Teocjoro Vilela - Aureo 
MeDo- Edson Lobão. 

Não há necessidade, Sr. Presidente, de di&-_ 
sertar a respeito de cada um dos artigos, mas 
apenas dizer que o direito de greve é profunda
mente respeitado neste projeto de lei, enquan
to nele são encoo_t@_.das as soluções concilia
doras de aplicação desse direito no momento 
atual. 

Era eSta, Sr. Presidente, a justificação a ser 
feita perante V. Ex' e perante o Plenário desta 
Casa. 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Cainelro) 
- O projeto lido será publicado e distribuído 
em avulso, ficando sobre a mesa pelo prazo 
de dnco dias úteis, a fim de rece:ber emendas_. 

. Sobre a mesa, comunicação _que vai ser 
lida pelo Sr. Secretário. 

É lida a seguinte comunicação 

OF. GL PFL-136/89 

Brasília, 1 o de junho de 1989 

Exm9 Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de me dirigir a V. Ex!' para 
indicar o nobre Senador José Agripino, como 
Membro Titular, que irá co_mpor a Comfssão 
Parlamentar de [n_quérito destinada a apurar 
as irregularidades e seus responsáveis pelas 
importações de alimentos por órgãos gover
namentais. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. EX' 
meus protestos de elevaç:la consideraçãç e 
apreço. 

Cordialmente,- Senador Marcondes Oa
delha, Uder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
, -A Comunicação Uda vai à publicação. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE!YADD-
RES: . 

Aureo Mello - Ronaldo Aragãof - A1mir 
Gabriel - Carlos Patrocínio - Hugq Napo· 
leão -José Agripino - Divaldo SuruagY
Albano Franco -~_Gerson camata - João 
CaJmon -Alfredo Campos -Mauro Borges 
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin_-Car
Ios Chiarem -José Paulo 1;3isol. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

rteni'i: 
Votação, em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado n°_23, de 1989, de auto
ria do Senador Jutahy Magalhães, que 
estabelece normas para a privatização 

_das empresas públicas e de economia 
mista, e dá outra_s _providências, tendo 

PARECER, proferido em plenário, da 
ComiSsão -

-de Constituição, Justiça e Gdada~ 
nía, favorável ao projeto, com emenda 
que apresenta de n~ 1-CC,J. 

A- discussã6 da matêria foi encerrada em 
sessão anterior. 

Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo 
aa emenda. 

os· Srs. Senadores que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 23, DE 1989 

Estabelece normas Para a privatização 
das erripresas -públicas e de economia 
mista, e dá outras providências. 

acongrésso Nacional decreta: 
Art. 1_9. _ Será obrigatoriamente submetido 

à apreCiaÇão do Congres~o _Nacional O Pro
grama F~-de_ral de Desestatização da econo-
mia nacional. __ 

Art. 29 - DependerãO- de autorização do 
Congresso Nacional os projetas de privatiza
çãO ·aas empresas públicas e de economia 
mista. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Exe
cutivo encaminhar ao Congresso Nacional, se
paradamente, os projetas de privatização das 
empresas a que se refere este artigo, devida
mente acompanhados das respectivas reava-
liações de seus ativos reais. _ 

Art.. 3.. ~sta lei entra em vigor na data de 
suª publicaÇão. 

Art. 4ç Revogam-se as disposições em 
contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação a emenda. 

Os Srs. senadores que aprovam a emenda 
queiram permanec:er sen~dos. (Pausa.) 
-- Aprovãda. 

A matéria vai à Comissão Diretora, para a 
- redação ftnal. 

É a seguinte a _e_ri!_enda aprovada: 

- EMENDA N• 1-~CCJ 

Dê-se a<? çaput do art. 2<i a seguinte redaçã_o: 

- '-'Art. 29 Dependerão de aprovação 
do Congresso NaciQnal os projetes de 
privatização das empresas públicas e de 
econorttia mista." 

O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro) 

Item2: 

Votação, em turno único, do Requeri-_ 
_ mi:mtcin? 285, de 1989, do Sinador Ger

son Camata, soJicitanQo, nos termos regi
mentais, a retirada em caráter definitivo, 

. do Projeto de LeLdo_Senqd_Q n~ 1141 __ de 
-1988, de sua autoria, que mantém o atual 
sistema de tributação para todas as ex~ 
portações de produtos industria]jzã,dOs 
semi-elaborados. 

Em votação. 
Os _Srs, _senadores que aprovam o requeri

mento queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado-o requerimento, o Projeto de Lei 

do Senado no 114, de 1988, seiá definitiva
mente _ar;quivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro I 

ltem 3: 

Discussão, em tumo úniCo, da redação 
final (oferecida pela Comtssão Diretora 
em se-u Parecer n~ 50, de 1989), do Pro· 
jeto de Lei do DF n9 4, de 1989, que 
altera a estrutura da.s categorias fundo
nais de Assistente Social Técnico em Co
municação Social, Enfermeiro, Geógrafo, 
Soci6IoQ6 e Nutricionista, do Grupo Ou
trasAtividades de Nível Superior, do Plano 
de Classificação de Cargos instituído pela 
Lei n9 5:920, de 19 de setembro_ de 1973, 
e-dá outras providênicas. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a redaçê:o fin@l é 

constderada definitivamente aprovada, nos 
termos do _art. 359 do _Regimeiito Interno. 

O projeto vai à sanção do Goveroador do 
Distrito FederaL 

É a seguinte a redação final. aprovada: 

Ridação final do Proj~to de Lei do 
DF n9 4, de 1989, qi.J-e alter~ a estrutura 
das categorias funcionais de Assis_tente 
Social Técnico em Comunicação Social 
Enfermeiro, Geógrafo, Soci6/0go e Nutri
donista, do Grupo _Outras Atividades de 

- Nfl.•el Superior, do Plano dé'CiasSiiiCação 
de Cargos instituído pela Lei n9 5.920. 
de 19 de setembro de 1973, e dá outras 
providências 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 As categorias funcionais de _Assis

tente Social, TéCnico em Comunicaçã-o Social, 
Enfermeiro, Geógrafo, Sôci61oQo e Nutrido
nista, do_ Grupo Outras_Atividades de Nível Su
perior, do Plano c:le Oassifii::ação de Cargos 
instituído pela Lei n9 5.920, de 1_9 de setembro 
de 1973, são alteradas na forma constante 
do Anexo desta lei. 

Art. 2? O preenchimento dos cargos ou 
empregos das classes especiais e interrnediáM 

_rias das categorias funcionais mencionad~s 
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no artigo anterior far-se-á mediante progres
são funcional ou outras formas regulares de 
provimento. 

Art 39 OS servidores alcançados pelo dis
posto nesta lei serão posicionados nas novas 

'classes das categorias funcionais a que per
tencerem, mantidas as atuaiS- refei'êhcias de 
vencimento ou salário, ressalvado o disposto 
nos artigos 49 e 5"' desta lei. 

Art. 4" Os-servidores atualmente posicio-
nados nas referências--NS-1 e NS-2 da cate-_ 

geria funcional de TéCnico em ComUnicação 
Social são automaticamente localizados na re
ferência NS-3, inicial da Classe A 

Art. 59 OS -seividOies 'atilafmente posicio
nados nas referências NS-1 a NS-4 das cate
gorias funcionais de Assistente Social e Enfer
meiro sãO aUtomaticamente lcicalií:ados na re-_ 
ferência RS-5~ inicial da Classe A 

M. 6? A 'alteração a que se refere o art. 
1 ~desta lei não acarretará elevação automática 

ANEXO 

de de de 1989) 

de vencimentos, ressalvadas as hipóteses de 
que tratam os artigos 4° e 59 
_ Art. __ 79 _ As disposições desta lei aplicam
se, no que couber, ao fundonárlo aposentado. 

Art. 89 A despesa com a execução desta 
lei correrá à conta das dotações próprias do 
Orçamento do DistritoYederal. 

-Art. go Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art.3_ -1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Grupo Categoria funciOnal Código Referências de Venc1mento 
ou salário p::'!r classe 

Assistente Social NS-721 ou 
L T-NS-721 

Classe Especial - NS-22 a NS-25 
" C -- NS-17 a NS-21-

B - NS-12 a NS-16 
A - NS-05 a NS- n 

Técnico em Comunicação SOcial 
OJtr-as· Alliildades dé --L'f-NS-722 

NS'-722 Ou 
L T-NS-7Z2 

ClaSse Especta-I - NS-22 a NS .. 25 
" C '"'NS-17aNS~21-

Nivel Super tor NS-100- B - ~~s-12 a· Ns:·w 
ou L T-NS-700 A - NS-03 a NS-11 

Enfermeiro NS-724 ou Cla~se Especial - NS .. 22 a· NS~zs 
LT-NS-72<1 c - tJ.S.~17 a NS-21 

B - NS-12 a NS·-16 
A -NS·05aNS~11 

Gcográfo NS-712 ou Cl~sse Espec iCJI -- NS-22 a NS'-25 
LT-NS-712 .. ·-c - NS-17' a NS-21 

B - NS-12 a NS-16 
A - NS-03 a NS-11 

Sociólogo NS-720 ou Classe EspGci<ll - NS-20 a NS-25 
L T-NS-720 o - NS-12 a NS-19 

Outras At iV--idades de A - NS-01 a NS-11 
Nível Super for NS-700 
ou L T-NS-700 Nutr 1C1on lstã-- J'JS-725 ou Classe Esoecial - NS-22 a NS-25 

LT-NS-725 

O SR. PRESIDENTE (Nelson _Carne[ro) e.t:n muito o projeto. A Constituição avança 
-Item 4: no que tange à questão de cooperativas. Urge, 

portanto, regulamentá-la e tenho certeza de 
Discussão, em turno único, do Projeto_- _que 0 projeto de lei ora apresentado e subs

de Lei do Senado no24, de 1989-Com- crito pelo nobre Senador Ruy Bacelar é, sem 
pi ementar, de autoria do Senador Ruy Ba- dúvida nenhuma, um projeto muito bom. Por 
celar, que estabelece normas para o ade- isso, sou favorável à_ sua aprovação. 
quado tratamento tributário do ato coo- - 0 prOjeto de lei complementar sob exãine 
perativo. (Dependendo de parecer da Co- visa dar cumprimento ao disposto no art. 146, 
missão de Assuntos Econômlcos.) JD, c, da COristfflilção, ou seja, estabelecer nor-

A matéria foi ii1cluída em Oi'dem do Dia mas geraiS-Sobre o adequado tratamento tri-
nas sessões de 26 de maio e subseqüentes, butário do ato cooperativo praticado pelas so
nos termos do arll95, I, do Regimento Interno dedades cooperativas. 
e retirada da pauta nessas sessões, nos termos Na justificação, o autor do projeto relembra, 
do art. 198, letra c, da Lei lnteina. - com precisão, os motivos pelos quais a Cohsti-

Sollcito ao nobre Senado!- Ronan Tito pare- tuição estabeleceu a necessidade de _dar trata
mento tributário adequado ao ato cooperativo: 

cer sobre o projeto. --.....:..A cOoperativa é uma eritidade que ajuda 
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para os seus assodag_ç>s nª re~l!z_ação_ çie objetivos 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) - comuns, sem intermediação; 
Sr. Presidente, dois projetes tramitavam nesta -o estabeleCimento da cO_operativa é um 
Casa sobre a questão de cooperativas, e che- prolongamento do estabelecimento do asso-
guei a subscrever um deles. No entanto, deYO dado; 
dizer, mais uma vez, para enaltecer o trabalho --o ·ato cooperativo não é um ato de cc-
competente da Assessoria do Senado, que a mérdo e não visa lucrO. 
emenda apresentada e sugerida, posterior- O projeto consiste, essencialmente, na ex-
mente, pelo Senador Ruy Bacelar, melhoraria dusã_o do ato cooperativo da incidência de 

c -NS-17aNS-21 
B - NS-12 a NS-16 
A - NS-05 a NS--1-1 

tributos e, nesse sentiçlo, atende plenamente 
aos objetivos a que se propõe. 

Todavia, em nome da boa técnica_legislativa 
e em obediência a preceitoS legais e princípios 
constitucionais atinentes à matéria, havemos 
por bem sugerir as seguintes alterações for
mais: 

a) supressão do art. 19, tendo em vista que 
a Lei n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
ao instituir o regime jurídico das sociedades 
cooperativas, definiu "ato cooperativo", não 
cabendo à lei tributária alterar essa definição, 
como estabelece o artigo 11 O do CódigO Tri
butário Nacional; 

b) adaptaç-ão do art. zo ao princípio consti
tucional de limitar as não-incidências aos im
postos, substituindo-se por esse termo o vocâ
culo ''tributos"; 

c) transformação das alíneas do parágrafo 
único em incisos, e acréscimo de niais um, 
correspondente ao art. 49; 

d) supressão do art 39, a nosso ver despi
ciendo por regular matéria objeto de exaustiva 
disciplina constitucional e legal. Todavia, nada 
impede que o aspecto abordado, com vistas 
a espantar dúvidas que poderiam surgir na 

- ;__j 
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tramitação do projeto, seja referida na Justifi
cação. Com efeito, julgam os peritos que o 
tratamento tributário previsto neste projeto de 
lei poderá resultar em aumento de -=-arrecada
ção do ICMS, ao invés de diminuição, pois 
permanecem tributadas as operações realiz:a
das com não--associados, assim como as saí
das de mercadorias, mesmo de assedados 
para não-associados. Igualmente, permane
cem tributadas as saídas de mercadorias de 
estabelecimentos quaisquer não-cooperativa
dos para as cooperàtivas, tudo isso aliado ao 
fato de que as cooperativas não costumam 
furtar-se ao cumprimento de suas obrigações 
tributárias; 

e) supressão do art. 5", 'qUe extrapola os 
objetivos do art. 146, 10, c, da Constituiçllo; 

f) supressão do art6<~, -que trãtã. de matéria 
já abrangida especificamente pelo inc!so VI, 
ora proposto, e genericamente pelo art. 1\ 
sempre que a prestação de serviço de trans
porte interestadual ou intermunicipal con
substancie ato ·cooperativo. 

Vale ressaltar que essas modificações em 
nada vulneraram os objetivos colineados pela 
proposição, vindo, além disso, a facilitar a sua 
interpretação e aplicação. _ 

& positJS, manifestamo-nos favoravelmen
te- à aprovação do ptojeto, nos termos da 
emenda substitutiva abaixo, na redação apro
vada pelo seu autor, o eminente Senador Rui 
Bacelar. 

EMENDA SUBSTfT(ffiVA AO 
PROJETO DE LEI DÓ sENADO 

Ns> 24, DE 1989 (Complerrientar) 

Estabelece normas para o adequado 
tratamento tributário do ato cooperativo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1s> O ato cooperativo, como tal defi

nido na legislação prôpria, não sofre a incidên
cia de impostos. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste 
artigo, consideram-se, entre outros, atas coo:
perativos: 

1-o empréstimo, financiamento ou repas
se de recursos financeiros aos seus sócios; 

D-a saída de bens, produtos ou merca
dorias do estabelecimento de produtor para 
o estabelecimento de cooperativa de que faça 
parte, situado no mesmo Estado; 

III- a saíde de bens, produtos ou merca-
dorias de um estabelecimento para outro da 
mesma cooperativa ou para o estabelecimen
to de outra.. sua associada, no mesmo Estado; 

IV- o fornecimento de bens, produtos ou 
mercadorias, inclusive combustíveis, da coo-
perativa a seus sócios; 

V- a entrega de habitações da cooperativa 
a seus sócios; 

VI -a prestação, direta ou indireta, de servi~ 
ços de qualquer natureza, da cooperativa a 
seus sócios, ou de cooperativas entre si, quan~ 
do associadas; 

VII- a devolução, aos seus sócios. das so
bras resultantes de atas cooperativos. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

É .o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Olmeiro) __ 
- O parecer conclui favoravelmente à maté~ 
ria, nos terrrios do Substitutivo que oferece. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a paJavra, encerro 
a discussão. 
- Passa-se à votação da matéria, nos termos 

do inciso 10, letra a do art. 322 do Regimento 
Interno, dependendo, para a sua aprovação, 
do voto favorável da maioria absoluta da com
posiÇão dã Casa, devendo a votação ser feita 
pelo processo -nominal. Tendo havido, entre
tanto, acordo entre as Lideranças, a matéria 
será submetida ao Plenário simbolicamente. 

A Mesa esclarece qtie- estão presentes 61 
Srs. Senadores. 

Votação do substitutivo, que tem preferên-
cia regimental. __ __ 

Os Srs. Senadores que O·aprovani queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
- ,Aprovado o subStitutivo,.Jic.a. prejudicado o 
projeto. 

A matéria vai à Comissão Diretora, a fim 
de ser elaborada a red.;tção do vencido para 
o tum_o suplementar, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Olmeiro) 
-Item 5: _ 

PROJETO DE III DO SENADO 
N• 7, DE 1989 

(fi'arfiitimdo em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado 

· n• 46, de 1989) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n9 7, de 1989, de autoria 
do Senador Ruy Bacelar, que estabelece 
a gratuídade, para as pessoas reconheci

-damente pobres, do Registro Civil de Nas
cimento e da Certidão de Óbito, prevista 
no art. 5s>, inciso 76, da ConStituição brasi
leira e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Consti~uição, Justiça e -Cidadania.) 

A i:liscussão do projeto foi adiada, em virtu
de de ,-equ~rimento aprovado pelo Plenário, 
quando de sua inclusão na Ordem do Dia 
da ses~o de 24 de maio último. O Regimento 
Interno, entretanto, no § 29 do art. 31 O, permite 
um segundo adiamento_ por prazo não supe-
dor ao primeiro. - -_ 

Com este objetivo, foi encarriiOhado ~ MeséJ 
requerimentó -que val ser lido pelo Sr. -1 ~ Secre- -
tário. 

É lido e aprovado ·o seguinte 

REQCIERlMENTON• 305, DE 1989 

Nos termos do art. 310, alínea c,-do Regi* 
menta Interno, requeiro adiamento da discus
são dos Projetas de Lei do Senado nos 7 e 
46, de 1989, que tramitam em conjunto, a 

fim de ser feita na sessão de 9 de junho de 
1989. 

Sala das Sessões, 1 ~ de junho_ de 1989 -
Melra Filho. 

O SR. PRES1DENTE (Nelson Carneiro) 
.--De acordo com a deliberação do Plenário, 
o_ Projeto de ~i do Senado n9 7 voltará_ à 
Ordem do Dia riã data fiXada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Olmeiro) 
- O item 7, Projeto de Lei do Senado n9 
46/89; fica igualmente adiado por_ está trami
tando em conjunto com o Projeto- de Lei do 
Senado no 7, de 1989., 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
- Esgotada a matéria constante da _Ordem 
do Dia. 

Passa-se, agora, à apre.ciação do requeri
mento ns> 303, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei do Distrito Federal no 
22, de 1989. 

Em votação o requerimento. "" 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados._ (Pausa.) 
AproVado. 
Aprovado o requerimento, passa-se- à apre

ciação da matéria. 

Discussão; -em fumo únlco; do Projeto 
de Lei do Distrito Federal n9 22, de 1989: 
que reajusta os vencimentos, salários, sol
dos. proventos, pensões e demais remu
nerações dos servidores civis e militares 
da Administração Direta, das Autarquias 
e d~_ Fundaç_õe_s Públicas do Distrito Fe
deral, e dá outras providências. 

Dependendo de parecer da Coniíssão 
do Distrito Federal. 

Solicito ao nobre Senador Meíra Filho o pa
recer da Comiss_ª-o do Distrito Federal sobre 
o projeto. 

O SR. ME1RA FILHO (PMDB- DF. Para 
emitir parecer.) ...;...;. Sr. Presldente, Srs. S-enà~d~ 
res, com base na Resolução n9 157, de 1988, 
o Governador do Distrito Federal submete à 
apreciação do Senado Federal o Projeto de 
Lei do Distrito Federal no 22, de 1989, que 
reajusta os vencimentos dos seryidores civis 
e rriilitares da Administração Direta, das Autar
quias e das Fundações Públicas do Distrito 
Federal. 

O projeto tem por parâmetro a Medida Pro
visória n9 56, ae·-rg de maio de 1989, "que 
reajusta os vencimentos, salários, soldos, pro
ventos, pensões e demais remunerações dos: 
selVidores civis e militares da União, dos extin
tos Territórios, das_autarquias e das fundações 
públiciiS, e dá -outras provid~n~j.;~~·-·. 

A competência dõSenado_federal para exa
minar ,a matéria está clara no art. 16, § ls>, 
do Ato das Disposições Constitudónaís_ Tran~ 
sitórias, da Constituição Federal. - -

Por outro lado, a Resolução n9 157/88, dç 
Senado f'ederal, atribuiu à iniciativa privativa 
do Governador do Distrito Federal as leis que 
disponham" sobre matérías como a constante 
do presente projeto. 

Quanto à sua essência, pretende o Projeto 
de Lei, em análise.. a aplicação, aos servidores 
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do Distrito Federal, do reajuste concedido aos 
funcionários póblicos federais pela Mediç;ll.!: 
Provisória n' 56/89. 

Sabidamenti:, aos laboriosOs fUncionários 
do Distrito Federal deve: acompanhar, como
tradiclclhalmente_ocotre, o tratamento _dispen
sado aos servidores federais. 

Não obstante, _cumpre trazer à tona que, 
embora o projeto procure reproduzir a norma 
federal, não traz, no seu bojo, o _disposto no 
§ 2~', do art. 1~, da Medida Provisória que lhe 
servfu de parâmetro, quanto à compensação 
de eventuãis reaJustes ou aumentos conce
didos nos meses de fevereiro a maio de 1989-:--

Meritório e necessário o reajuste, somos pe
Ja aprovação do presente projeto de lei, que 
só irá minorar as dificuldades e melhorar as 
condições de vida da sofrida classe dos servi
dores do Distrito FederaL 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) 
- O parecer é favorãVer: · 

Completada a instrução: da- matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno úntco.-

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiJ:o) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador ~u_-
ridoCorrêa.. · · -

O SR- MACIIÚCIO CORRtA (PDT -DF. 
Para discutir) -Sr. Presidente, _Srs. Senado
res, fui et.i que agitei esta matéria na ComJssão 
do Distrito Federal. O Presidente da Rep_Çibllca 
encaminhou ao CongresSo Nadonal medida 
provisória propondo um aumento de .30% aos 
funcionários públicos civis e militares da 
União, valendo-se deste instituto admitido hoje 
em nosso texto constitucionaL · 

Para Bfasília, cujo Poder Legislativo ê :o Se· 
nado Federal, não há a medida provisória. De 
sorte que solicitei às Lideranças firmassem 
esse requerimento de urgência, para que hou~ 
vesse um suprimento __ de natureza legal e os 
funcionários públicos do Distrito federal pu
dessem ter, no mês que passou, a fo_lha alltori
zada, e, conseqüentemente, -não sofressem as 
conseqüências da falta-do imediato pagamen
to, com o aumento -_correspondente ao mês 
de maio. 

Portanto, é-absolutamente legitimo est~ pro
j!'!to. SOUJavorávél, Sr. Pi-esidente, e conCitaria 
os Colegas Senadores a votar_em favoravel
mente. 

O Sr. Mauro Benevides -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~_ 
ro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-
CE.. Para discutir. Sem revisão do oradm.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é exatamente 
para oferecer o meu testemunho, como Presi
dente da Comissão do Distrito Federal, quanto 
ao empenho daqueles nossos ilustres Pares 
nesta Casa que, represeritando Brasília, no ca
so, os Senadores Maurício Corrêa, Meira filho 

J 

e Pompeu de Sousa, interc_ederam no âmbito 
da própria Comissão para nos instar a um 
posicionamento que pudesse signtficar, neste 
instante, a votação, em regime de urgência, 
dessa matéria que interessa tão de pe1to aos 
servidors civis e militares da administração di· 
reta, das autarquias e _das fundações pr.1blicas 
do Distrito Federal. 

fui, por autOrização do eminente Líder Se~ 
nadar Ronan Tito, Um dos signatários do pedi~ 
do de urgência e, com isso, emprestei, assim, 
o·apoio_~a nossa Bancada_ a esse rito privile
giado, previsto no Regimento da CaSa, que 
agQra,__certa"ment€, .será ·chancelado pelo Ple
nário, cõtn o aColhimento dessa matéria, que 
vai possibilitar ao Governador Joaquim Roriz 
favorecer os servidores civis e militares do 
GDF com a concessão dessê aumento nos 
mesmos moldes daquele assegurado aos ser
vidores da União. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O Sr. Jarba.S Passarinho- Sr. Presiden
te, peço a pãlavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C ame iro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS'-
PA Para discutir.) - Sr. Presidente, apenas 
aproveítando o momento da discussão, para 
dizer que também, fui signatário do pedido 
de urgência, por considerar que as colocações 
feitas a respeito do fundonalismo público civil 
e militar do Distrito Federal são absolutamente 
corretas quando se faz a comparação com 
o funcionalismo da União. 

Era, -realmente, nescessârio preencher esse 
vazio que existia entre urna medida provisória, 
que o Pi'esidente da República pode mandar 
para o funciOnalismo público da União, e o 
que precisaria ser feito para o Distrito Federal. 

Por isso, a Bancada do PDS também apoiou 
a urgência. Obrigado1 _Sr. Presldent~_. (Muito 
bem!) -

___ O Sr. Jiunil Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a Palavra ao nobre Senador Jamü 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
discutir.) ....;..-s-r~ Presidente, congratulo-me 
com o nobre Senador Maurído Corrêa. que, 
na Comissão do Distrito fedefal, propôs a 
equiparação dos funcionários do Distrito Fe
deral, nesse aumento, embora extremamente 
defasado, que foi concedido ao funcionalismo 
fede-ral pela medida provisória emitida pelo 
Senhor Presidente da República. 

Na verdade, se não deixa de ser uma medi
da, passa a haver uma equanimidade, para_ 

- que não sejam os funcionários do Distrito Fe
deral prejudicãdos, não recebendo o mesmo 
tratamento do funcionalismo fe4eral. (Muito 
bem!) 

O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESID.E;NTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los Patrocínio. 

O SR. CARLOS PAlROCÍNIO (PDC
TO. para discutir. Sem revisão do orad-or.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Partido De· 
mocrático Cristão parabeniza os nobres Com
panh-eicos Senadores do Distrito federal que, 
em boa hora, cOrrigem urna injustiça que se 
estava perpetrando contra os servidores civis 
e militares do Distrito Federal. 

Portanto, o PDC s-e .. Solidariza com .,tOdOS 
esses Senadores. Já estava passando do mo· 
menta de fazermos justiça. porque esses ven
cimentos estão; deveras, muito defasados. 

Era o que tinha a dizer, Si'. Presfderíie. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Contínua effi discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. · · 

Em votação. _ 
Os- Sis. Senã.dores que aprovam o projeto 

queiram pemianecer santados:-(Pausa.) 
Aprovado. - _ - _ -_ -
A matéria vai à comissão Diretora, para a 

redação final. _ 

Q SR. PRESIDENTE (Nelson C~rn~Jr0) 
-Sobre a mesa, o j:)arecer da Comissão Díre
tora. 

É relator no nobre Senador Mendes Canale, 
oferecendo a redação final da matéria, que 
vai ser lida pelo Sr. 1? Sectetário. 

É lida a se_guinte. 

PARECER N" 76/89 

. (Da ComiSsão Piretora) 
Redaçãd fina!dõ {i{ojeto de Lei do DF 

n~ 22, de 1989: 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Leí do DF rt~ 22, de 1989, 
que reajusta os vencimentos, salários, soldos, 
proventoS, penSões e demais remunerações 
dos servidores civis e militares da Adminis
tração Dlreta, das Autarquias e das Fundações 
Públicas do Distri_to Federal, e dá outras provf· 
dênc:ias. 

Sala de Reuniões da Cornissão,-l''=dejunho 
de 1989. --Senador Nexandre Costa, Presi· 
dente - Senador Mendes Cana/e, Relator ~ 
Senador Lavoisier Maia, Suplente - Senador 
Aureo Me/lo, Suplente. 

ANEXO AO PARECER N' 76, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n~'" 22,-de 1989, que reajusta os vend
mentos, salários, soldos, proventos, pen
sões e demais remuneraç6es dos servi~ 
dores civis _e m11itares da Administração 
Direta, das Autarquias e da.s Fundações 
Públicas dO Distrito Fi1deraJ; e dâ outras 
prm'idências. - - · 

O Senado federal decreta: 
Art. 11 Os vencimentos, salários. soldos e 

demais remunerações .dos seNidores civis e 
mnitares da Administração bireta, das Autar~ · 
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quias e das Fundações Públi<:::as âo Distrito 
Federal, são reajustados: 
I- no mês de maio de 1989, errl trinfa·-por 

cento; 
U-no mês de julho de 198_9, pela variação 

acumulada do Índice de Preços ao Córisú.~ 
midor - IPC, relativa a_os meses de niãio e 
junho. 

Parágrafo único~ O disposto neste artigo 
abrange os proventos e pensões dos inativos 
e pensionistas, Dem assim as parcelas perce
bidas em caráter permanente a título-de inde
nizações, aUXJ1ios e abonos~ _ _ _ _ _ 

Art. 2~ É assegurado o reajuste triméstral 
dos vencimentos, salários, soldos, proventos, 
pensões e demais remuneraçõ_e_s e parcelas 
referidas no art. 1 ~. 

Parágrafo único. O reajuste de que trata es· 
te artigo será concedido a partir de 19 de outu
bro de 1989, em proporção indêntic:a à varia
ção acumulada do fndice de Preços ao Consu
midor -lPC, ocorrida no trimestre imediata
mente anterior. 

Art. 39 Os reajustes preViSTos nos_ arts. 1"' 
e 2 9 aplicam-se ao salário-família dos setvi
dores regidos pelas Leis n"" 1.711, de 28 de 
outubro de 1952_e_ 5.787, de 27 de junho 
de 1972. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção do Sr. Governador 

do Dislritó"Féderal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se, agora, à aprecisção do Requeri
mento n9 304, de urgência, lido no Expediente, 
para o Oficio S-1, de 1989, relativo a pleito 
do Governo do Estado de Mato Grosso. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se-à-apre

ciação da matéria, que foi despachada à Co-
missão de Assuntos Económicos. . 

SOlicito do nobre Senador Wilson Martins 
o parecer da_ Comissão-de AssUntos EConô
micos. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB-MS. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Seriadores, é submetido 
à consideração do Senado Federal, para a de
vida autorização, pedido de empréstimo de 
ao milhões de dólares norte-americanos, para 
aplicação em linhas de transmissão e redes 
de distribuição do Programa Energético do 
Estado. 

A solicitação obedece aos requisitos da pra~ 
xe: há uma lei que autoriza o Estado do Mato 

Orosso a contratar a referida operação, a Lel 
n~ 5.424, de 9 de janeifo de -19"89; há -uma 
aná1iSe das finanças públicas que mostra a 
capacidade de pagamento do Estado para 
contratar a operação; há um cronograma de 
deserDbolso, e as condições financeiras_ da 
operação são perfeitamente aceitáveis. -

É importante destacar, Sr. Presidente, essa 
operãÇão é solicitada sem o aval da União. 
Então, não temos aqui, no SeOado Federal, 
razões para teceãt-qúe a União venha, se fal
tasse O pagamento -do Estado, honrar com 
as prestações convencionais. 

Acresce -dizer, Sr. Presidente, o Estado de 
_Mato· Grosso; vizinho do meu Estado, tem a 
su_a eçonomia, a cada ano, acrescida, não so
mente-em razão da sua vo_cação agrícola e 
pecuária, do incremento do plantio da soja, 
do milho, como, ainda, pelo seu ')Urto indus
trial. É um estado. de terras férteis, como uma 
área que está sendo procurada por crescentes 
fluxos migratórios. A aplicação se destina à 
infra-estrutura de abs-ol.uta conveniência e ne~ 
cessidade daquele Estado. 

Em fac_e destas r8kões, Sr. Presldente, opi
namos favoravelmente à operação, nos ter~ 
mos do parecer que passamos a ler: 

Vem a __ el(Girne da Comissão pleito do Estado 
do Mato Grosso_ que pretende contratar opera
~ção de empréstimo no exterior, destinada a 

___ financiá!' a: imPlantação de linhas de trans~ 
-missão e redes de distribuição do Programa 
Ene-rgético do Estado. _ 

Foram encaminhados ao Senado os doeu-;. 
mentes necessários ao exame da matéria, a 
·saber: 
- , -ª) Lei que autoriza _o Estado do Mato Gros-
-~o a-contratar a reTeridã operaÇàõ--n~ 5.424, 

de g,]-89; 
bJ Análise das finanças públicas que mos

tram a capacidade de pagamento do Estado 
pã.ra COntratar a operação; 

c) Cfonagrama de desembolsO; 
d) Conc:lições financeias da operação. 
Assim sendo, nada havendo a obstar a tra-

mitação da matéria, somos por s_uaaprovação, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 25, DE 1989 

- Autoriza o GOVerno do Estado do Mato 
• o GrosSo a contr~tar operação de crédito 

eXterno no valor de as$_ 80,000,000.00 
-'(oitenta milhões de dólares americanos). 

- o·sei1ãdo Federal r-esolve: 
Art 1 o É o Governo do Estado do- Mato 

Grosso, nos termos do inciso V do art. 52 
da CôÕst:ituição Federal, autorizado a Contratar 
operação -de_crédito externo, sem aval da 
União~ no valor deUS$ 80,000,000.00 (oitenta 
mil}J_õg_s de: dólares americanos), junto ao or~ 
ganismo financeiros da Répública Argentina, 
destinada a financiar a irriplantação de linhas 
de trattsmtssão e redes de distribuição do Pro
grama Energético do Estado. 

Arl 29 As condições financeiras da opera
ção reger~se-ão pelo Convênio de Pagamen
tos e Créditos Recíprocos Brasil-Argentina e 
respectivo registro no Banco Central do Brasil, 

e pela Lei Estadual n? 5.424, de nove de janeiro 
ae 1989, autorizadora da operação. -

Art ___ 3° Esta resolução entra_ em vigor ft.;! 
data de sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
Cohtrár1õ: -

~o-parecer, sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Canleko) 
- Completada a- ihsfruÇão da matéria, pas
sa-se à discuSsão do projeto, em turno único. 

O Sr. RÕnan Tito- Sr. Presidente,- peçO 
a palavra para discutir o projeto. 

6 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo_ a palavra ao nobre Seriador Ro~ 
nan Tito. · 

OSR. RONAN TITO (PMD8- MG. Para 
discutir. Serri reVisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, pediu~me o Senador 
Márcio Lacerda, que não pôde estar aqui pre· 
sente, como S. EX gostaria, neste momento, 
pediu-me o Senador Márcio Lacerda defen
desse este projeto, que, de resto, Já tem o 
parecer favorável do honrado Senador Wilson 
Martins. 

Sr. Presidente,· é da maior importância para 
o Estado do Mato Grosso essa transmissão 
de energia elétric:a. É um -estado que está em 
fase Çe expansão. A produção agrícola tem 
-crescido em progressão geométrica, e a maior 
vantagem: este projeto também incentiva o 
comércio entre o Brasil e a Argentina. O Brasil 
tem um alto crédito nesse país vizinho, e neste 
momento, é possível adquiríi' esse equipa-
mento na Argentina. _ __ 

Há muito tempo se- quéiXa a Ar~ientina de 
que temos um 'crédito grande e pouco _.com
pramos dela, por isso não há possibilidade 
de incremento dos mercados de troca. Esta 

- é uma oportunidade para que também come-
cemos por fazer uma maior integração no co
mércio da América Latina. 

Fica aqui registrado, Sr. PreSidente, o desejo 
çio nobre Senador Márcio Lacerda de ver apro
vado esse empréstimo, e o nos_so,- por sentir
mos que o comércio entre o Brasil e a Argen
tina está sendo incrementado. (MuitCd)emJ) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Ca:mêiro) 
- :.__Continua em discussão a rriatéria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. 

Em votação o projeto-:-----
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

- permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovad_o, contra o voto do nobre Senador 

Jamil Hadi:lad, que solicita a palavra~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamn 

Haddad. 

_ O SR. JAMII;. HADDAD (PSB- JÚ Pro
nuncia o seQuinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores; qt.ieró, neste momento, dizer 
que não tenho o intuito de prejudicar, em ab
soluto, a aprovação deste proj~to. Mas, Sr. Pr~_ 
sidente, tiós vemos aqui a- análise da situação _ 
financeira do Estado e a capacidade para con~ 
tratação de operação de crédito,_ muito bem 
fundamentadas, inclusive, com uma cópia de 

' 
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orçamento do Estado. Re~o~do-mc, __ porém, 
que, no cm o próximo passado, nós api-ovamôs 
alguns empréstimos oriundos da República 
Argentina, em que víamoS, na própria propo
situra, um item relacionado coni. um pen:::en..: 
tual de c_omissão que era dclda aos corretpres, 
por assim dizer, daquele emPréStimo. 

Sr. Presidente quero deixar bem claro, pare
ce-me justissirno para o- progresso da _agri
cultura do Estado d~ f:\ato qrosso; nada ve
mos relacionado em profuridídade Com esse -
problema, que acaba d~_ ser levantado por 
mím. - - ·-

Só encontro aquí, muito bem fundamen
tada como já disse, a an-álise da sityaçã·o fman-
ceira do .Estado de Mato Grosso e da sua c:apa
cidade para contrataçãO Oe operações de crê- · 
dito. -

Sr. Presldente, quéi[a ápeTtas Cjue· conStaSse, 
na realidade, esta minha fala, sem, em abso
luto, contestar o mérito d~ matéria. ComO-te
nho feito em todos os empréstimoS eXt~rnós, 
o meu voto é contrário. · -= · -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
- A Mesa já declarou o voto cqntrário de 
V.~. coerente com selJS pra'n~nciamenfÕS · 
anteriores. 

Está aprovado o projeto. 
O Projeto vai à Comi.ssª-o pil-etora, para a 

red~ã9____fi_11at ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-·Sobre a mesa, redação final da matéria 
que será lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER l'l' 77, DE 1989 

(Da Comissão Direto~a) 

-· ·o Se_o-ª--.® Federal resolve: 
Art.- 1 o É o Governo do Estado do Mato 

Grosso, nos termos- do ari.. 52, inciso V, da 
ÇonstituiÇão Fe9eral, autorizado a· cOntratar 
operação de c:rédito externo, sem aval da 
.União, no valor deUS$ 80,000,000.00'(oit€:nta 
milhões de-dólares amefi!;:::anos),junto a orga
nismos financeir~s da República Argentina, 
destinada_~ financiar a implantação de linhas 

. de transmlsSâCf e iedes de distn'bUição do Pro-
grama Enefgétlco do Estado. _ _ _ 

Art. 29 As OOnâiÇ:ões financeiras da opera
ção reger-se-ão pelo Convênio de Pagamen
tos_ e çté:Q.itos Recíprocos Brasil-Argentina _e 
respectivo re,gistro no Banco Central do Brasil, 
_e pela Lei Estadu~l no 5A24, de 9 de janeiro 
de ·1 989, autorizadora da operação. 

_ Art. 39 Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicélção. 

Art. 4° Revogam~se as disposições em 
contrário. 

O SR.- PRESto ENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerrO 
á -H_iséussãO. ' ---

Em votaÇão. 
-·os -srs. senadores que a aprova-m queiram 
perrnane<::er·sentàdos. (Pausa.) 

"Aprova:da. 
O J)rOjefõ Vãi à promulgação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro) 
_._ Voltamos à lista de pradores. 

Concédo -a palavra ao nobre Senador Cid 
Sàbóia de Ca~valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o seguint~ discurso.) 
-=Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontram
se _em Brasília funcionários das universidades_ 

Redação final dQ Projet(!_cfe Resolução ·- brasileiras,·estudantes dos mais diversos Esta-
n9 26, de 1989. -- --- --- --- dOS, dos m.ais diversosMunlçípios, estudantes 

A Comissão Diretora a_present;s a. redação universitários, profesSores das rruils diverSas 
final do Projeto de R_es!)tUçáo n>? 26, de 1989~ - ·unidades uniVersitárlas do nosso País. Eles es-
que autoriza o Govenro _do Estado de Mato tão aqúi, hoje, em busca de audiências em 
Grosso a realizar Operação de~ crédito. externo MfriiStêrios, realizando reuniões as mais diver-
no valor de US$ 80,000,000~00 (oitenta m_i- sáS- e chamando a atenção para a crise que, 
lhões d~ dólares americanos). - iléste rriomento, se reg:istra no ensino supe-

Sala de Reuniões ela ç;or:ni_ssão, 19 de junho rior. 
de 1 98_9.- Senador Nelson_ _Carneiro, Presi- Comõ 5~ sabe, Sr. Presidente, e aqui já falará 
dente ~-Senador MenâiiS Cahale, Relator ~- eU_, eii'f 6Ufra ój)Orflinidãde, há uma greVe em 
Senador 4voisier Maia, Suplente - S'iffi_ador rria!S~ de:--trê~ âezena~ de universidades brasi-
Áltreo Melh Suplerite. ]eiras, quase quarenta universidades estão em 

ANEXO AO PARECER greve. Mas é preciso que fique bem <;:lar_? que,··-
No 77 DE 1989 .em ne_nhurn moment?~ ess~~ que es~o ~m 

' greve, puseram a questão salanal em pnme1ro 
Redação final do Projeto de Resolução lugar, em primeiro plano. Muito pelo contrário, 

n" 26, de 1 p89. · a Qreve se deflagra pela salvação da própria 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 5?, ínciso V, da Consti
tuição, e eu,_ Preside_n~é. promulgo a 'Segui~te 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do Mato 
Grosso a contratar oper.;rção de crédito 
externo no valor de as$ (i(J~~ooo.oo 
(oitenta mUhões de d6Ja(és americanos). 

-ooiVersidade, contra o desmonte da inteligên
cia brasileira, para defender a cutura nacional, 

-- para evitar os desgastes que. neste momento, 
ocorrem no ensino superior. 

Todos nós s-abemos que,- mesmo antes da 
Revolução Qe 1964, começC?U o desmonte 4o 
ensino sliperfõr no Brasil. E começou pela 
Lei de Diretrizes e Base? do Ensino, pela subs
tituição do modelo francês por um modelo 
que-poderíamos chamar --de ianque, norte-a
mericano. 

E pela diferença de- cultura qu~ há ri.9 Brasil 
com relação aos Estados Unidos da AmériCa' 
do Norte, é claro que isso nunca daria -certo 
aqui, onde__ o __ c::.urso seriado, perfeitamente se
riado, já estava inserido numa sistemática ple
namente adequada à nossa- réalída:de, aci nOs
so momento psicológico, a ter aspectos de 
uma psicología soc:ial dci éStúdante brasíleíro. 

Começada aquela operação, que visava 
desvincular o estudqnte de grupos, não permi· 
tiram agrupamento do estudante, n~o p_ermi
tiram o seriado, onde as turmas _se formavam, 
e assim se constituiu num_grupo consciente, 
capaz de atuar. É evidente que, dado este pas~ 
so, começou_ a_ desmorona~ 9 ~nsino: no B~sil 

O Sr. Hugo Napoleão - Permile-fne V. 
Ex.' ~m aparte? 

O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHO
Logo mais-concederei o aparte a V. Ex•, com 
muito prazer, Senador Hugo Napoleão. Antes 

_de çonceder-o aparte a V. Ex!, quero deixar 
bem daro que após a aplic:açã.o dessa Lei 
de Diretirzes e Bases, um verdadeiro atentado 
ao ensíno nac:ional, que ainda hoje continua, 

-·Veio a política da má distribuição de verbas 
partf o ensino, e assim a universidade foi de 
degrar;lação em -degradação, até chegar ao 
momento atual, qu?tndo tem de paralisar, não 
apenas pará atua)izar vencimentos e_ salários, 
mas para salvar-se a instituição a si própria, 
tendo um movimento de parede, de resistên· -
cia de fundonários, de e_stud_arites ~ de_ pr?fes-
·sores. . __ 

OUço, com mUito -prazer, a· nobre se'nador 
Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador 
Qd Sabóia de Carvalho, quase que incoscien
temente V. Ex' m_e çhama à colação, tendo 
em Vista que exerci as funçõe~_ -de_ Ministro 
de Estad.o da Educação dur_ante quat9_rze me
ses e meio. Tiv~ a opori:U.Dldãde Q.e, ao assu
mir, infelizmente, presenciar uma greve na
quela ocasião, motivada pela Fasubra- Fe
deração das Associações de Se_t:Vidores de 
Universidades Brasileiras. Foi um momento 
muito crítico, porque aquela greve. que durou 
dois meses, trouxe- tobsel:jG.ências âanosas 
para algumas universidades. ~U pediria 'lênia 
a V. Ex" para citar dois ex_emPlos: o primeiro 
deles foi o Seqüestro do material de vestibular 
da Universidade Federal de Santa Catarina, 
com o adiamento, por mais de dois me'ses, 
da realização do concurso. E o segundo foi, 
exata e injustamente, o apagar do ar refrige
rado" da Sec~ij,o de Obras Raras da Univer
sidade d~ Brasília, da UnB. Então, fui às esta
ções de televisão, aos canais de TV do nosso 
País, e <:onc.l_amei a volta áo trabalho. _Nâo que
ro entrar no mérito_ da Presente greve, cOmO·
estQu -abstendo-me de entrar ao que estou 
a me refeiir. Quero apenas dizer que elaS, so
bretudo, quando demoradas, são a,ltamente 
lesivas ao fuJ:1.1ro do País. O Brasil não pode 
ser o País en:t que a univerSidade -ê a cjue 
mais pára no Mundo, enquanto, de há muito, 
por exemplo, a universidade japonesa projeta 
o Terceiro Mil~_n!o. O aluno não é o produto 
final de linha de montagem, como _o- é, por 
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exemplo, um automóvel. Numa greve, em 
uma fábrica de automóvel, pode-se imediata
mente fazer o reaqueCimento, é só ligar os 
sistemas elétricós e· faZer impUlsioriar as mã
quinas, e a produção continua. A Volta do alu
no ao estudo é morosa; o reaquecimento 
mental demora - to_dos n6s sabemos disso 
-; a partir do momento em Que fon1.65- alUnOs 
também, quando retomávamos de nossas fé
rias, como era difíCil e penoso aquele primeiro 
encontro, a primeira semana: E depo-is; então, 
para usar uma expressão usual, muito siniples, 
nós deslanchávamos. EntaO, tiãõ-'estoú en
trando no mérito, estou ouvindO, atentamente, 
o brilhante discurso de .V. Ex-, mas apenas, 
para dizer que lamento a continuidade, o conti
nuísmo de uma greve que, se não tem caracteM 
rísticas de corporativismo, ·que, lamenta
velmente, norteia muitas delas, pelo menos 
paralisa, por muito tempo, o ensino e_ compro
mete a educação e o futuro do Pãís. Anal
mente, quanto aos seriados, estou inteiramen
te de acordo com as opiniões expendidas por 
V. Ex' Muito grato pela oportunidade de interM 
venção. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Grato digo eu, Senador Hugo NapOleão:-pelo 
brilhanti-smo do seu aparte. E o aproveito para 
wna análise. 

Veja V. Ex~, se paralisar a universidade por 
uma greve é tão- drástico assim, imagine V. 
EX' o fim da universidade púbHca, imagine 
o fim da oferta do ensino, como contribuição 
do Estado, à juventude_brasileira. 

O ensino universitário é de tanta importân
cia que uma greve geralmente_assusta. Todos 
nós estamos, graças a Deus, assustados com 
ela. E se ela não _assustasse, se não causasse 
danos, seria uma greve inócua, que estava 
sendo propiciada, vivida, que estava sendo lan
çada por professores inúteis, estudantes sem 
funções e funcionários incapazes de produzir 
qualquer motivação. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex!' um aparte, nobre Senador Cid Sabóia 
de CaJValho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Pois não, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Cid Sabóia-de CarvaJfiO, V. Ex•, pelã segun
da vez, comparece à tribuna do Senado Fede
ral para s_e reportar, com brilho, clarividência 
e lucidez de sempre, à questão relacionada 
com a greve das universidades no País. Tive 
oportunidade, e isso -ressaltei em um aparte 
a um pronunciamento anterfor de V. Ex!, há 
Cerca de 21 dias, quando a Associação dos 
Docentes da Universidade Federal do Ceará 
aderiu ao movimento gr€Vi5fa, de fazer a leitu
ra, no Plenário do Senado-Federal, de_um __ tele-_ 
grama do Presidente da ADUFMCE, ProfessOr 
René Barreira, em que ele alistava as reivindi
cações básiCas dos mestres das universidades 
do País. E, naquela ocasião, tranSmiti um ape
lo veemente, patético, incisivo, aO Ministro Càr
los Sant'Anna e também à própria Ministra 
do Trabalho, Dorothéa Wemeck, no sentido 
de que encontrassem, numa ação conjunta, 

a superação desse impasse. E. hoje, V. Ex•, 
com a sua autoridade de Senador, do nosso 
Estado e Presidente da Coffiis-são de Consti
tUiçãO e _JUStiça e-bciadaiüa, jurista dos mais 
eminentes, retornando ao tema, busca, certa
mente, sensibilizar o GovernO-federal para a 
adoção daquelas medidas que são inadiáveis 
e que, acolhidas pelo Poder Central, possibi
litem aos mestres universitários o_ retomo às 
suas:-auVidaaes· e, conseqüentemente; à nor
malidade nas escolas superiores do País. Ain
da ontem, Senador Qd Sãbóia de Carvalho, 
párticij)e1; n"O Salão Negro do Senado Feâerai, 
de uma-reuilião com os representantes dos 
grevístas e vário_s Parlamentares; estive lá co
mo senador, integrante dessa possfvel Frente 
Parlamentar que se vai estruturélr com esse 
objetivo de defender a universidade brasileira 
e senti na manifesta_ção dos professores a ex~ 
pectativa de que. n{>~. re:pre.sentantes do povo 
brasileiro, interviéssemos no sentido de apres
sar seria prejudicial ao interesse do ensino su
perior brasileiro. Queira Deus que o Ministro 
CarlOs Sant'Anna e a Ministra do Trabalho, 
Dorothéa Wemeck, até mesmo· o próprio Pre
sidente da República, encontrem, sem mais 
tardança. uma solução para esse grave proM 
blema. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIO
É verdade, Senador Mauro Bene.v1des, ontem, 
vários Parlamentares estiveram no Salão Ne
gro e, lá, íamos todos, com muita clareza dei
xar o nosso apoio aos professores, aos estu
dantes e aos fuildonários em greve. 

Essa greve não mais pertence a essas cate
gorias, essa greve pertenCe ao próPrio Gover~ 
no, porque a continuidade dela depende do 
atendimento do Governo, atendimento que 
não pode faltar em nenhuma hipótese. 

Este País que vê consumar-se aqui e ali 
prejuízos de alta monta, poderia ~tá-los, apli

- cªndo e~sas verbas do desperdíciQ na unlver
sidaáe"-brasileir_a -~- _ 

Sab_emos quão infeliz foi o Governo brasiM 
Ieiro no assunto da energia nuclear. Imagine 
esse dinheiro_aplicado _na universidade bras.i_· 
!eira; hoje, ela não estaria em greve. Basta 
!magiftai' Um meti"ô não-constrüíao e o dinhei
ro aplicado no ensino, mas o problema é que 
s6 raciOCinamos nas _obras que possam, mate

- rialrnente, ser expostas. Nunca pensamos no 
investimento na int~ligênda, nunca pensamos 
no investimento na própria pessoa humana. 

Rico não é o país que terri grandes estradas, 
_grandes pon~es, grandes eqifícios; dco é o pa:ís 
que tem grande juventude, culta, perene, por
que será sempre juvent!Jde no seu sonhar, 
JuventUde_ que possa- produzir, juventude que 
possa partir pira a maturidade do país. RiCO 
é o país .::J:Ue investe ho seu cidadão. Não 
adianta um país cheio de riquezas, cheio de 
obras da melhor engenharia, mas com ho
mens incultos, desprepaiados, com maus ba
charéis, com estudantes sem laboratórios, 
coffi e.stuâantes Sem pesquisas, com universi
dades que não descobrem a ciência, que não 
vão a fundo nas investigações, as questões 
sociais que não são identificadas. a AIDS que 
prolifera, o câncer que não se cura, todo esse 

trabalho até em favor da vida humana, teria 
o local certo: os laboratórios das uniVei'Sidades 
br.3~íleir<3s. . . . _ -· .. _ _ 

No entanto, as universidades estão abando
nadas até nas bibliotecas estáticas, às quais 
o acesso do estudante, muitas vezes, é-quase 
que impossível, porque o funcionário buro
crata que maneja essas bibliotecas e as con· 
servam não __ tem maturidae para entender o 
uso e da dirlãmkã -que nelas deve existir. Bi
bliotecas inacessívets, como-ficou famosa: a 
bjbJioteca da Faculdade de Direito da Univer
sidade Federal do Ceará. Os bibliotecários 
eram tão zelosos que não permitiam aos estuM 
dantes chegarem às obras, chegarem aos li-
vros. -

Isso é rkiiculo, Srs. Senadores, mas é verda
de. E, isso, é õ-retrato da própria Universidade_ 
brasileira. Por isSO,= essa greve. Uma greve que 
não é uma reivindicação salarial, uma greve 
que Mo é apenas a questão do vencimento 
do salário, mas uma greve qUe ViSa salvar a 
instituição, acima de tudo. Comq? A própria 
CoflstituiÇão braSileira apresenta as diretrizes 
básicas do Estado para essa· questão. Resta 
agora ingressar no. cumprimento da letra 
constitucional. Ser qUe muita gente, dentro de 
sua filosofia polític_a, dentro de sua linha de 
pensamento,_ até deferide a universidade sem
pre paga, a universidade sempre privada. E 
quando for do setor público, com o Estado_ 
representando a pessoa privada com o sentido 
de lucro, com o sentido de, pelo menos, obter 
as verbas mantenedoras - sei que essa é 
uma filosofia, mas uma filosofia errada, por
que descasa õ Estado da Educação - quem 
mais deve ter interesse com a educação, em 
todos os graus, é o próprio Estado. Ele deve 
subvencionar a educação, porque este é o fim 
mais nobre do Estado, é o -investimento do 
ddadão que autorita a existência do Estado, 
que propícia a existência do Estado, e que 
o Estado é. N&o há Estado sem cidaçlão. O 
Estado não é maior que a critura humana, 
ele é o reflexo da criatura humana, agrupada 
aqui, que abdica de todos os seus direitos, 
e concede ao Estado para que o Estado de
volva esses direitos na forma organizàda, de
mocraticamente organizada. -

O Sr. Wilson Martins - Permite-me V. 
Ex' _urna aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
com todo prazer, nobre Senador Wilson Mar
tins. 

O Sr. Wilson Martins- Além de outros 
títulos, V. EJr tem o de professor universitário. 
É um brilhante Senador: -

O SR. CID SABÓIA DE CARVAi..HO
Muito obrígado a V. Ex• 

O Sr. Wilson Martins-E tema seu favor; 
nesta hora, uma causa justa. Na verdade um 
grande país não -se faz com obras materiais, 
V. EX assinalou isso perfeitamente. Offi grande 
país se constrói, um grande país se constrói, 
sobretudo, com Idéias, com tecnologia. E isso 
nós temos que proc_urar justamente nas uni
versidades, pois é das incipientes universida~ 
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des brasileiras que nós temos que extra-ir todo 
o noss_o futuro, para assegurar o futuro d~sta 
Nação. A greve em que se encontram atual
rnente os magistrados e o corpo administra
tivo das universidade$_ é das m;:~.is justificáveis. 
Eü tfVe ocaSião, nobre SenadOr, de verificar 
na Universidade de Mato Grosso do .Sul, em 
palestra que Já tive com os professores e os 
membros do corpo administrativo, que os 
seus vendmentos estão inteiramente defasa
dos; de janeiro a maio, esses vencimentos de~ 
caíram de 50%, não há de pretender o Gover
no que o ensino nas universidade&. Prasileiras, 
que a manutenção das nossas un[versidad..es 
se faça às custas do trabalho do corpo docente 
e daqueles que, corno os funcio_nários admi
nistrativos, têm obrigação de manter esses _e_s
tabelec:imentos. São trabalhadores na área in
telectual, merecem reposições._ E, afora isso,
há o problema também das despesas de cus
teio,_que devem ser asseguradas e que estão 
correndo, nesta hora, perigo de não serem 
repassadas para as universidades. Quero, por
tanto, com estas palavras, endossar se isso 
fosse necessário ':'":'"""_o brilhante_ discurso que 
V. Ex• faz nesta hora, a todos os títulos, e. 
sobre_tu_do, pelo fato de V. Ex-' sustentar uma 
causa das mais nobres _e da_s_mais_justas. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUiO
Muito obrigado, nobre Senador Wilson Mar
tins, pelas suas considerações. 

O Sr. Jamll Haddad - Permite-me um 
aparte, nobre Senadõr? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUiO
Pois não, nobre Senador, com todo o prazer. 

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador 
Qd Sab6ia de Carvalho, V. Ex" levanta, neste 
momento, para discussão e debate no Senado 
da República, um problema crucial do nosso 
País: o problema da educação superior, da 
educas;ão universitária. Nobre Senador, V. Ex•, 
com bn1hanti-smo ao início do seu discurso, 
mostrou o que repres_entou para este País a 
chamada Lei de Diretrizes e Basc;:s. Nobre Se
nador, recordo-me de que - e já lá se yão 
40 anos- quando cursava a Faculdade Na
cional de Medicina, na Praia Vermelha, naque
la época tínhamos nós_ 3 ~culdades no então 
Distrito Federal, que é, hoje, c;idade do_ Rio 
de Janeiro. Hoje, são 26 Faculdades de Medi
cina, sendo que oficiais apenas duas. O nobre 
Senador e meu ilustre colega de profissão, 
Francisco· Rollemberg, há poucos dias, apre
sentou a esta Casa WT)·projeto sobre o proble
ma da gratuídade nas faculdades oficiais para 
aqueles que fizessem prova de dificuldades 
financeiras. A matéria não está, porém, em 
discussão no momento._ O que é verdade é 
que precisamos ampliar as oportunidades do 
ensino público. Não é mais crível nem admis
s[vel que só aqueles bem aquinhoados, que 
podem participar de cursinhos, ingressem nas 
faculdades públicas. E aqueles sem condições 
financeiras são aprOvados pela faculdade par
ticular, lutando para conseguir um emprego 
para pagar o estudo_. Depois, s_em condições 
de poderem se manter,_ pura e simplesmente 

. abandonam a carreira universitária. Quero 

_ congratular-me com a dasse dos professores 
universlt~ri9§ que não lutam apenas pelos 
seus vendrilentoS que devem ser ex:trerna
mente ele_vados, porque_ infeliz do país que 
não coloca parcelas gigantescas_ na educação 
~-na sai.1de, mas lutam para que haja uma 
modificação na condição_ de ensino nas facul· 
dades, para que tenhamos profissionais alta
mente gabaritados lecionando nas universi~ 
dades, usando tecnologia e, na realidade, 
us~.nQ9. novo~s m.~todos, como Ç[sse V. f?c"~ 
no combate às doenças, como também ml 
flSica,. na química, inclusive, em todos os seto
res da vida ci~ntífica braSi1~ira. Parabéns ã V. 
_Ex!' Estive presente no ato que se_r_ealizou_hoje, 
pela manhã próximo à rampa do Congresso 
Naciona_l, hipotecando aos professore_s univer
. si~rios,_ em 11om e do meu pa_rtido- o Partido 
SOciálistã Brasileiro - a nossa solidariedade 
n_essa luta que encetam por melhores dias 
para a universidade brasileira. 

O Sr. Leopoldo Peres - Permite-me o 
nobre Senador um_aparte? 

~ O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço V. Ex" com multo prazer. 

·O Sr. Leopoldo Peres - Senador Gd 
Sabóia de Carvalho, neste momento, V. Ex" 
fala. e com muha honra para nós, em nome 
do nosso _Partido,. o PMD6. Oostaria-d,e lem
brar a V. Ex" qt.ie, diante da Segunda Guerra 
Mundial, um dos países que mats aplicavam 
-eln despesas militares quantias robustas do 
seu orçamentO. éréi exa.tamente o Império do 
Japão. Terminada a Segunda Guerra Mundial, 
com a derrota do Império japonês, talvez no 
des~o de evitar um competidor militar na área 
da Asia, o General MacArthur, representando 
ó govemonorte--amerlcaho, impôs ao governo 
do JapãO a proibição do rearm®-tento daque
la riã.ção. E qual foi o resultadÕ disso? Com 
a sua inteligência, com a sua percuciência, 
com a sua capacidade de vislumbrar o futuro, 
o Japão investiu maciçamente nas suas uni· 
versidades, na educação do seu povo. E, hoje, 

-estamos vendo aquilo que se chama "o mila
gre- japonês", transformando essa nação, na 
realidade, na maior potência económica do 
século XX. Eu gostaria, Senador Cid Sab6ia 
carvalho_. que V. EX concluíssse a sua expo
sição brilhante sugerindo a esta Casa que se_ 
realizasse aqui um simpósio de SenC)dores, 
professores, funcionários e alunos das univer
sidades, a fim de que o Brasil encontrasse 
um caminho para vencer a grande crise deste __ 
tempo, que é a crise .da sua universidade. Ago
ra estamo-noS- afligindo com e"sta criSe~ mas 
muito maior, muito mais grave vai ser o preço 
que esta Nação pagará no futuro, se não saiu
danar --agora e_ já o drama que está vivendo 
a universidade brasileira. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUiO
Concordo plenamente com V. Ex" 

Apenas gostaria d_e lembrar aos Srs. Sena
dores que o Brasil vive _uma crise nos mais 
diversos setores. e nãO apenas no setor univer
sitário.- Mas essa crise da universidade não é 
de agora, apenas se agravou agora, quase que 
chegando a uma situação· extremis - não 

é.nem no melo d_o c~m_in_ho, -é 1,1m;;t situação 
in extremis, no próprio extremo da possibili
dade .de subsistência, de r~lstência, de exis
tência. 

.Toda a crise política brasileira, a crise institu
cional, a crise dO poder •. os poderes que se 
formaram sobre a República, a opres_s_ão sobre 
os próprios Poderes, o domínio dos Poderes, 
a_legislação~da força, a legislação sempre ex~ 
cepc\onal, mais que extraordinária, como a 
Lei.de Segurãlwa NacionaJ e outraS tantas que 
ievaraln 9 País a 4m-verdadeiro Caos menta,!, 
tudo_ tsso·teve uma repercussão muito séria 
sobre a univ_ersidé!-d~. " · . . · _ _ _ _ · 

_Hoje estamos à procura de lídeies, a procura 
de novas promessas de vida política. Qu.ere~ 
mos novas afirmações intelectuais, taiv~ ro_· .. 
mandst()s, talvez contistas, _poetas, cientistas. 
Queremos a revelação do líder político, novos_ 
e promissores Deputados, novos e promis
sores. Senadores. Olhando aos lados, as gfei:
tas são poucas, porque a universidade foi cala
da e esses valor.esforam expulsos das universi
dades. Foram retirados das possibilidades do 
progresso intelectual pelo curso perfeitamente 
ofertado dentro dos seriados da universidade. 

Não puderam nem mesmo viver essa unf
versidade anómala, porque foram presos ou 
porque desapareceram, ou porque forãm ba
nidos, ou porque não puderam ficar no país 
e já voltaram de cabelos br~ncos, sem quase 
tempo mats para esperança. Esses talentos 
cã"laram, as-lideranças não surgiram. A I.IOiver
sidadP. enferma deixou de produzir seus ba
charéis, mas, deixando de produzir toda a po
tencialidade dos seus_bacharéis, também dei
xou de ofertar à sociedade os noV9s e grande 
líderes, aqueles que agora deveriam estar ocu
pando o espaço dos que ainda se alongam, 
exataménte pefcl ausência da juventude, que 
não se pode projetar a seu tempo. 

Uma crise na universidade é muito mats 
grave do que se pensa; não é apenas um mau 
advogado, porque teve o ensino deficiente; 
não apenas um mau médico. Mas é a ausên
cia, ta_mbém, do bom político; é a ausência 
do bom cientista, do_ gênero que não _pôd~ 
rebentar; até mesmo naquele de criação literá
ria que não pôde produzir perfeitamente, por
que a seu tempo todos os estímulos estavam 
perfeitamente bloqueados, Ou extintos, ou li
quidados, ou desatlvac;!os, a~ que veio a rede
mocratização do Brasil, graças a Deus. 

O Sr. Iram Saraiva - Permite V. Ext um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUiO
Com muito prazer, nobre Senador Iram Sa
raiva. 

O Sr. Iram Saraiva- Meu caro Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, V. Er sempre foi feliz 
em seus pronunciamentos e hoje ainda mais, 
com um_brilhantismo singular, porque faz 
wna análise profunda do laboratório que con
sidero o mais .avanç;~do, o laboratório que tra
balha com o cérebro. Porque a _universidade, 
meu caro Senador; ela hão pode ser outra 
coisa a não ser o próprio aperfeiçoamento 
do ser humano. Ela teve, tem e sempre terá 
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o obrigação de buscar no cérebro, na capaci
dade do ser humano, não apenas a sua gran
deza de criatividade, mas, sobretudo, moldar, 
aperfeiçoar, fazer com que o ser que _evolui 
através dos livros, atra\'és do aprendizado, do 
ensinamento, busque avançar mais. E quando 
V. ~analisa esse laboratório, e quando faJava, 
eu tristemente ouvia, primeiro corno ex-aluno 
de duas universidades, depois como professor 
ainda em exercício, que vamos perdendo 
grandes cientistas, e o Brasil hoje, se ufana, 
lamentavelmente, Senador Od Sabá ia de Car
valho, de ser um dos grandes exportadores 
de intelecto. E por quê? EStamos perdendo 
os maiores cientistas, que mlll recebem em 
cruzados, que mendigam à porta, inclu~ive, 
do Congresso Nacional, melhorias para o tra
balho, numa função tão estafante, que vai desR 
de o desgaste físico ao intelectual e, ainda, 
chegar à desesperança de ter que mendigar 
um salário condigno para poder empurrar a 
intelectualidade. E lamentável. _ 

Colocou bem V. Ex-', o problema do mo;. 
menta, de agora. Já é, realmente, um proble
ma antigo; mas eu diria que, numa xícara_chela 
de café, era a gota que faltava para derramar. 
É claro que os professores, hoje, meu c~o 
Senador Cid SZ!bóia de Carvalho, têm que lu
tar. Te mos que dar toda a solidariedade a essa 
classe, porque vivemos nós, nas_ universida
des, de migalhas, que caem das mesas dos 
outros Ministérios. Eu lembro a luta aqui -
sem querer alongar-me muito- do Professor 
João Calmon, nosso colega. Que luta íngente, 
p_ura, sofrida, para conseguir colocar 18% no 
Orçamento- da União, E nem IssO- nós sabe
mos, Sr. Senador, se é aplicado. E olha que 
estamos analisando só uma questão, que é 
o salário, que é o princípio para a _universidade 
andar. É só começarmos agora- como bem 
já fazia V. Ex• - a observar os laboratório 
que não funcionam mais, as bibllotecas_que 
estão sendo fechadas, enfim, todo o instru
mental necessário para que um povo possa 
evoluir. Trago o meu aplauso a V. Ex". A luta 
do professor brasileiro é urna luta que tem 
ficado muito na retórica, apesar de nossa luta 
na Assembléia Nacional Constituinte, e nesta 
Casa. Ainda tendo a esperança de poder ver 
acontecer no Brasil o retomo a este País, pela 
boa condição salarial que possamos dar aos 
nossos professores, de todos aqueles que fo
ram embora, porque no Brasil não se paga 
bem ao professor, porque no Brasil aquele 
que se dedica à Educação é relegado ao últi
mo plano, quando sabemos que feliz é um 
povo que tem governo que entende que edu
car a juventude é exatamente_ preparar a sua 
nação para viver séculos. Muito obrigado. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado, Senador Iram Saraiva, por sua inter
venção em meu discurso e por ter mencio
nado -o nome do nosso Colega de Senado 
Senador Jão Calmon, porque este, todo mun
do sabe, é uma das pilastras do ensino no 
Brasil, um defensor incansável, um homem 
que faz questão de estar sempre na ComiSsão
de Educação,; na Cons1itL.linté deu o máximo 
de sua contribui~ão, e, além do mais, é o au· 

têntico fiscal da aplicação das verbas da Edu
cação no Brasil, dentro dos limites estreitos 
até então vigent~s. E um hçmem extraordi· 
nário, a quem. todo o ensino do· Brasil muito 
deve, não só a universidade, mas o ensino 
como um todo neste País. 

O Sr. Márlo Mala - Permita-me V. Ex"
um aparte 

O SR- CID SABÓIA DE CARVAlHO
Pois não, nobre Sen<;~.dor Mário_ Maia, ouço 
o aparte de V. Ex~ -

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho, V. Ex• está, neste _instante, 
nesta- tarde, levantcmdo este problema grave, 
que ~quase chega a ser trágico,- da situação 
do ensino no Brasil. Eu diria genericamente 
do ensino no Brasil, porque o que acontece 
na universidade é o reflexo do que vem aconte
cendo nos cursos preparatórios, no primário, 
no secundário, onde o professor é relegado 
ã ffiaiS íntirná indiferença. Portanto, é um doS 
pontos fundamentais do programa de nosso 
partido, e a prioridade n" 1, a preocupação 
com as hdssas crianÇa, com o jovem da nossa 
Pátria, tendo por elemento fundamental, como 
embasamento- para trabalhar este binôrnio 
criança-jovem, o elemento fl!ndamental, que 
é o professor. Enquanto não nos convencer~ 
mos de que devemos investir maciçamente, 
até perdulariamente, diria eu, no ensino, na 
aqui_sição dos conhecimentos fundamentais, 
desde o ~urso primáriO, pasSando à unive~s!~ 
c;lade; e-ste País não sairá da categoila de nação 
subdesenvolvida do Terceiro Mundo. Portanto, 
falando não só em meu nome pessoal como 
em nome da Liderança do meu Partido, con
gratulo-me com V. EX' por traier, neste instan
te, à reflexão e à consideração desta Casa, 
assuhto ·da mais- alta relevânçia. Eu diria o 
niais importante assunto que devemos abor
dar, e sobre o qual devemos debruçar. O nobre 
Senador Iram Saraiva- acentuou, com multâ 
propriedade: o professor tem ·que lutar. Que 
tristeza fffieitsa, nesta époCa do desenvolvi
mento da Humanidade, em um País grande 
e rico como o nosso, de tantas possibilidades 
e potencialidades, assistirmos ao professor lu
tando nas ruas. perdendo horas e horas, para 
feivindicar um salário miserável, que mal dá 
para o Susterito seu e de sua· familia! Além, 
e ainda junto com os salários, a melhoria das 
tares, para que ele exerça a capacidade do 
s_eu conhecimento, transmitindo-o aos seus 
alunos. -Que tristeza para nós! E iitfeliz do- país 
que assiste aos professores lutando, porque 
o professor não deveria estar lutando. A nação 
não deveria permitir que O profess_or lutasse 
por essas minguadas aquisições. Deveria an
tecipar-se, colocando o professor num pata~ 
mar tão elevado que ele jamais precisasse 
pensar em fazer greve. Ele estana sendo cuida~ 
do pela nação. Teria um ordenado, um salário 
suficiente para viver" despreocupadamente, te
ria a disposição para ir para o seu tfãbalho, 
para a universidade ou para a escola de manhã 
e- Vbltar à noite, sem preocupação- com -os 
problemas, que os deixaria em casa, porque 
ganharia o suficiente e estaria trabalhando 

num am_biente onde_ o co_nhecimento seria 
aPerfeiçoado e,. então,_ transmitido cada vez 
mais_e melhor par(l as novas gerações. ~ortan
to; é com tristeza que vemos os nossos profes
sores indo às ruas reivindica_r o mais elemen~ 
tar; os seus honorários profissionais, a mell1o· 
ria das condições de trabalho, quando a Nação 
deveria ter a preocupação de que tal fato ja
mais aconte_cess_e, pelo menos com a classe 
dos professores. Esse binómio - professor
aluno, enquanto não for elevado à maior con
sideração e respeito desta Nação, através das 
preocupações _dos Poderes constituídos, este 
País não sairá j~a_is desse posto, de país de 
Terceiro Mundo. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito obrigado a V. Ex" 

OS!. Pompeu dei" SoUsa - Nobre_ Sena
dor Cid Sabóia de_ Carvalho, V. Ex!' me cqncede 
um aparte? -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com niU.ito prazer,-senador PompeU:de Sou~ 
sa. Antes gostaria de_ dizer que as verbas pela 
educação, Pelas quais tanto' luta o Senador 
João Calmon, e muitos lutam no Congresso _ 
Nacional, essas verbas não têm possibilidade 
de desperdício, são aquelas que, aplicadas, 
têm um retomo ao Estado a vida toda. Apli
ca-se uma verba de educação numa escola, 
e tantos são os frutos que as gerações seguin
tes usufruirão dos dividendos, dos lucios, dos 
juros, desse dinheiro que é aplicado com tacta 
sapiência, e com tanta exatidão. Do coritrário, 
o Estado aplica verbas as mais diversas, em 
setores sem retomo, até de difícil verificação, 
se houve realmente o aplicar da verba, se o 
dlilheiro foi exemplarrrierite gasto. Uin páiS 
sabe se gastou na_ educa_ção pelo nível de feli
cidade do seu povo, principalmente pelo ajus
te à realidade social da sua própria juventude. 
Essas verbas devem ser sempre aplicadas, 
com o máximo de zelo. O Gove1irõ rl.âO pOde 
tergiversar, não pode negociar, não pode dar
se ao luxo, de em-determinado momento, fra
quejar diante da universidade brasileira. Os 
prejuízos serão pagos pelas gerações futuras, 
e as deficiências a serem sentidas pela socie
dade serão o -grande punir desse ato, que con
sidero da mais perfeita irresponsabilidade. 

Concedo o aparte ao -nobre Senador Pom
peU de SOUsa, com mbito prazer. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Nobre Sena
dor Qd Sabóia de Carvalho, permita-me con
fessar, inicialmente, que uma das frustrações 
do meu dia de hoje é não ter podido assistir 
a"6 discurso de V. Ex! desde o início, -de vez 
que, estando na reunião da Execu~va Nacional 
do meu Partido, o PSDB, só há pouco pude 
chegar ·a este plenário, _já me sentindo em 
débito com as minhas funções na Mesa Dire
tora. Mas esta é apenas uma das frustrações 
do dia, porque a outra é em virtude de não 
ter podido participar da concentração em fren~ 
-te ao COrl.greSso Nacional, porque estava pre~ 
so na reunião da Mesa Diretora, onde era Rela
tor de dois assuntos de capital importância 
para esta Instituição, e achei que não tinha 
direito de me excluir desta responsabilidade. 
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Mas quero congratular-me com V. Ex', nobre 
Senador Cid Sab6ia de Carvalho, porque este 
assunto é essem::ialfssimo por excelência, um 
asstlnto"vital ou um assunto mortal- confor
me se- lhe caia o adjetivo - para este País: 
a educaçáo, o processo de decomposição da 
educação neste País. E o retrato disso se espa
lha por este Brasil inteiro. As universidades 
em greve, trinta e tantas, quarenta, já não sei 
mais o número; e o ensino de 19 e 29 graus 
também em greve. Assumo aqui a minha con
dição de_ velho professor, com -compromissos 
com uma luta que vem desde a minha adoles
cência, pois praticamente desde os dezoito 
anos me fizeram profeSsor do Colégio Pedro 
II, quando me tornei também um dos mem
bros da ASE, Associação Brasileira de Educa
ção, aquela instituição histórica de Fernando 
Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, 
quando lutamos pela chamada implantaç!o 
da escola ativa neste País, que era rea1mente 
a novidade r;las novidades e, acima de tudo, 
da escola única, que era a, justiça .social im
plantada na Educação, para que todas as 
crianças, ao partirem para a maratona da vida, 
partissem em igualdade de condições, sem 
que houvesse nenhum handicap em função 
da classe s_ocial de que proViessem. Nesse 
sentido, meu caro Colega Cid Sabóia de Cãr· 
valho -duplamente Cblega, V. ~ Já na Uni
versidade do nosso Ceará, e eu na Univer
e Brasília- em funçâo d etoda essa responsa
bilidade e de todo este s_entimento de solidarie
dade que não é corporativo- porque, se fosse 
corporativismo, seria um cOrporativismo com 
o Brasil, com uma corporação chamada Na
ção brasileira-, senti-me envolvido até_o pes
coço, de corpo inteiro, nesse problema. Por 
isso _mesmo, estou acompanhando os movi
mentos da greve no Brasil inteiro, sobretudo 
em BrasOía __.e, inclusive, aquela reunião que 
começou ontem, aqui, no Salão Negro- do 
Congresso Nacional, cuja cess_ão providenciei 
eu próprio, e cuja reunião, entretanto. quase 
não pude participar, porque vinha de outra 
reunião para resolver a situação dos grevistas, 
professores de ]9 e 2~ graus de Brasilia. Estava 
brigando junto ao _Governo_ do Distrito Federal 
e junto ao Governo da-Onião, saindo do Gover
no do Distrito Federal e vindo para o Governo 
da União, na SEPLAN, lutando pela solução 
da greve dos professores de ensino do _I 9 e 
~ graus de Brasília, quan-do tive a opOrtu
nidade de assistir realmente a um depoimento 
que é, nesta hora, o retrato deste País. Estáva~ 
mos no Gabinete do Ministro_ da _Secretaria 
de Pianejarnento ® Presidência da República, 
cujo Titular está ausente do País; de modo 
que estivemos reunidos _com o Ministro interi
no, eu, alguns outros Membros_ da Bancada 
do Distrito Federa] e _a Diretoria do Sindicato 
dos professores do Distrito Federal. No debate 
que se travou- aliás, não foi bem um debate, 
porque estávamos todos de acordo, inclusive 
o Ministro, só que S. Ext nos disse que não 
tinha dinheiro, o problema era esse -, um 
dos Diretores do Sindicato_ dos Professores 
levantou uma denúncia. posso _dizer, mais do 
que apenas _uma informação, mas de uma 
eloaüência espantosa na sua simplicidade. 

"Em Prirneiro)uga_(, :--disse ele- "saibam 
que o- salário inicial do professor do Distrito 
Federal não chega a 200 cruzados". Ele con
tou, ainda, os seguinte: que tinha um aluno 
num colégio de.29 Qrau da rede escolar_ do 
Distrito Federal que era soldado da Polída Mili
tar e que ganhava duas vezes o seu salário 
-_de professor. E, mais ainda, que o salário dos 
garis do Distrito Federal é maJs alto do que 
o salário dos professores. Meu caro Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, iSso é que é subver
são. E, se isso é subversivO no 1 ~ ao 2 9, é 
subversivo na universidade, porque a univer
sidade é a forja de onde nascem todas as 
renovações, todas as revoluções do saber. Da 
universfdade nasce e _s_e_atualiza o saber. E 
o sab_er é algo que, se não se renova a cada 
dia, envelhece dois dias. ~ algo em perma
nente renovação. E, daí, foi por isso que nós, 
que viemos dos mais variados Estado_s, das 
mais variadas procedências para Brasília em 
1961, abandonando as nossas cátedras no 
Estado de origem (eu, então, era professor 
da, naquele tempo, Universidade do Brasil, ho· 
je Universidade Federal do Rio de Janeiro); 
todos nós que abandonamos nossas cátedras 
para criar uma universidade que fosse autenti
camente renovadora do _saber; essa univer
si_dade que, depois passOu pela longa cata
lepsia do regime militar e, só agora, nos últi
mos dois ou três anos para cá, começa a se 
levantar. Fundamos essa Universidade com 
o lema que é, realmente, a própria ideologia 
da Universidade, a qual nós chamamos de 
princípio das duas lealdades fundamentais, e 
que se formulava assim: "Lealdade aos pa
drões intemacionaJs do_ saber e à busca de 
solução dos probleffiaS nacionais". Porque 
uma Universidade que não está permanen
temente atualizada com o mais recente avan· 
ço do saber em toda parte do Mundo não 
é uma universidade verdadeira, é um "faz-de
conta". E este PafS eStá -cheio de "faz~de-con
_ta''. E para que tanta ambição de saber e de 
renovar o saber? Para um "brilhareco" interno, 
para que nós façamos um "tricozinho intelec· 
tua!" entre nós? Não! Para aplicar na busca 
de soluÇão dos problemas nacionais. Porque, 
nõbre Senador Cid Sabóia de Carvalho, um 
pãís que não tem o mais atualizado saber cien
tífico, e a rnq_is atual~da aplicação desse sa
ber científi~o na renovação da tecnçlogia, será 
eternamente wn país subdesenvolvido, sub
_mlsso, dependente, e nunca um país sobe· 
rano. Precisamos, meu caro Senador, lutar por 
esse princípio, como quem luta pela própria 
soberania nacional. Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓIA PI; 0\IWALHO
Muito obrigado. Incluo_, com muito prazer, o 
que _falou V. Exl' no meu Pronunciamento. 
·-~Para encerrar, St. Presidente, quero deixar 

bem vivo aqui, no Senado Federal, o espírito 
de vigilância do povo brasileiro, que acom" 
panha realmente todo o desenroiardesta crise. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO'
Com muita honra, nobre Senador João Cal
mon. 

O Sr. João Calmon - Nobre Senador 
Od Sabóia de- Carvalho, em primeiro lugar, 
desejo transmitir a V. Ex" as_minhas felicitações 
pelo magistral discurso qu.e está proferindo 
hoje no plenário _do Senado sobre o problema 
da educação, o mais importante, não apenas 
do Brasil, mas de qualquer país, mesmo alta· 
mente desenvolvido. Desejo agradecer ao no
bre Senador Iram Saraiva, que fez· em relação 
a mim elogios extremamen~e _generosos, que 
não os mereço.Aproveito_aoportunidade para 
focalizar o problema da educação, que está 
sendo comentado de_ maneira, realmente, 
magnífica por V. Ex-' Ontem foi aprovada na 
COmiSsão Mista do Orçamento uma nova ver
ba para o_Ministério da Educação, da ordem 
de 540 milhões de cruzados novos. A maior 
parte desse dinheiro se destina às universi
dades federais. Não s_e trata de dinheiro do 
Tes-ouro Nacional. A grande parte dessa verba 
pertence, na realidade, às próprias universi
dades que_ celebraram convênios com indús
trias, receberam dinheiro, mas não poderiam 
aplicá·lo, porque o dinheiro precisaria antes 
entrar nos cofres do Tesouro Nacional. A situa· 
ção da universidade brasileira é realmente dra· 
mática, elas estão praticamente paralisadas 
em todo o Brasil. No momento em que todos 
nós nos··solidarizamos com os professores, 
com os estudantes, com os servidores das 
universidades públicas, que estão atravessan
do uma grave crise, neste momento também 
não nos devemos esquecer do problema 
igualmente gravíssimo do ensino de I~ e 2~ 
graus do n-osso País._Senador Gd Sabóia de 
Carvalho, São Paulo possui, já, três universi
dades estaduais de alto nível. Acaba de ser 
criada a quarta universidade estadual em São 
Paulo, a Universidade Tecnológica No entan~ 
to, na periferia da Capital dessa megalópole, 
da qual tanto nos orgulhamos, segundo infor
mou a ProfeSsora, e hoje Deputada Estadual, 
Guiomar Melo, as effi:olas de I o grau têm 4 
a 5 turnos. As crianças permanecem na escola 
duas horas. Descontada meia hora da meren
da, elas têm aula apenas durante uma hora 
e meia por dia. Esta é a situação do primeiro 
grau na periferia da Capital de um Estado que 
tem um Produto Bruto superior ao da Argen
tina. V, EX' foi eleito pelo povo do Ceará, Esta
do que todos tanto amamos: V. Ex~, Presidente 
da nossa sessão; a· Senador e eminente Pro
fessor Pompeu de Sousa. Sou cidadão hono
rário do Ceará e disso tenho grande orgulho. 
No interior do Ceará e dos outros Estados 
do Nordeste, um professor primário leigo está 
ganhando 20, 30,40 ci"u,Zãdos novos por mês. 
Mais um detalhe: há poucas semanas, um jor· 
nai vespertino de São Paulo, p-ertencente ao 
grupo d'O Estado de S. Paulo, revelou que 
unia professora primária leiga, no interior dos 
Estados do Nordeste, ganha, por mês, metade _ 
do que ganha, por hora, um operário da Mer
cedes Benz em São Paulo. _E uma situação 
realmente dramática. Eminente Senador, hoje 
não estive no Senado Federal pela manhã, 
porque passei todo esse período no Ministério 
da Educação participando de uma comissão 
de alto nível cujos trabalhos se iniciaram hoje, 
para fazer uma avaliação da situação da Edu-
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cação em nosso País. Irá apresentar um relató
rio, que espero não seja apenas mais um r'ela
t6rio, dentro do prazo de_ um ano. A situação 
da Educação brasileira é realrriente dramática. 
A Educação está graven1eilte enferma e todos 
nós-V. EX, os Senadores Pompeu de SouSa, 
Leopoldo Peres, Louremberg Nunes Rocha, 
Afonso Sancho, aqui preserites - estamos 
unidos em defesa da Educação de uma ma
neira global. Mas precisamos, na hora em que 
nos solidarizamos com a luta dos professOres 
e dos estudantes 'das universidades, precisa
mos falar também ·em nome das crianças que 
têm um débil poder vocal, as quais hão pro
movem passeatas, não podem Vir a Brasília. 
Fot citada, agOra mesmo~ creio qUe pelo emi
nente Senador Pompeu de Sousa, a informa
-ção de que um professor do 19 grau, na Capital 
do País, ganha menos de duzentos cruzados. 
Há seres humanos que são professores do 
primeiro grau e ganham 10% desse salário. 
Portanto, trata-se de uma batalha· global. Va
mos lutar juntos pela universidade brasileira, 
que é'o orgulho de todos nós, inclusive a uni
versidade pública do mais alto nível. Mas va
mos fazer simultaneamente um /obby em fa
vor das crianças e -das professorinhas do ihte
rior, do Norte e do Nordeste, que aqui não 
vêem V. &a cOmo eniinente professor de Di
reito da Universidade Federal do Ceará., V. 
EX' desempenha; realmente, de maneira inex
cedível, o seu mandato, no momento em que 
manifesta a sua solidariedade, que é também 
a nossa, à luta das universidades públicas des
te País, não apenas em favor de maiores ver
bas, de melhores salários, como também de 
mais alto grau de eficiênCia. Felicito V. Ex" 
por esse primoroso pronunciamento, que-tan
to honra não apenas a V. Ex" como ao Senado 
da República. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Muito obrigado, Senador João Calmon. Faço 
das palavras e das advertências de V. B<~. as 
minhas advertências e palavras, nes_te final de 
discurso. 

Muito obrigado a V. Ex"; Sr. Presidente.Muito 
obrigado aos Srs. Senadores. Muito obrigado 
à Mesa por me haver tolerado, e por tellTJos 
passado tanto tempo. Fica _o meu apelo ao 
Governo Federal, para que resolva a situação 
do ensino no Brasil. Resolver esse amplo pro
blema é soJucionar uma das questões mais 
graves da nacionalidade! (Muito bem! Pal
mas.) 

(Durante o discuiso dO Sr. SenEJdorGd 
SabóiEJ de CárValho, Q Sr~SeiuidOr /"fe/son 
Carneiro, Presidente,- deixii ·a- cadiHrii da 
PresidênCia que-éOCupada pelo Sr. Sená~ 
dor Aureo Mel/o~ Suplente de Seci"e!Jrio.) 

(Durante o discurso do Sr. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, o Sr. Senador .Aureo 
Mel/o, Suplente de Secretário, deixa a ca~ 
deira da Presidência que é ocupada pelo 
Sr. Senador Pompeu de Sousit _3P Secre
tário.) 

(Durante o dis_curso do Sr. Senador Cid 
Sab6ia de Carv?J/ho, o Sf.-SeMdor Pom-_ 
peu de Sóusa, JP SêCietáilô, âeixa a ca-

. deira da Ptesfdência ·que e·o"cupada pelo 
Sr: Senador Aweo Me//p, Suplente de Se-
Ctetáffo:) · · 

_ (Durante o_ dis.cur.so dq $r:. Seiiador Cid 
Sab6ia de Carvalho, 9 Sc..._S~na..dor Aureo 
Mel/o, Suplente de Secretário, deixa--a- ca
deira da Presidência que _é ocupada pelo 
Sr. Seáador_E_ompeu de Sol!sa,"3"-Secre
tário.) 

. . . 
O SR. PRESIDENTE jPompeu de Sousa) 

-Concedo a palavra ao nobre Senador Afon
so Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO (PDS-CE~ 
Pronuncia o seguinte discUrso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, venho hoje a esta tribu
na para aplaudir as declarações do Deputado 
Paes de Andrade que, segundo noticiário da 
imprenSa, iria, juntamente Com ci Presidente 
do Congresso, Senador Nelson Cam:eiro, en
contrar~_um meto de divulgar, através das redes 
c!e r~~fo e teley:isã_o, os trab~lhos dos parla
mentares, como também rebater à altura as 
críQcas despropositadas que hoje se faz corou
mente contr& os congressistas, às vezes, sem 
nenhum fUndamento que possa justificar ta
manho desi;iaste, para quem trabalha diutur
namenfe nas duas Casas do Congresso, no 
cumprimento de sua missão de defender aqui
lo que for justo e razoável em favor _do País 
e, em particular, de suas regiões. 

Sr. Presiáente; SrS. SeilãdoreS, está ·na hora 
de se dar um basta às críticas maliciosas feitas 
através do SÃsterna de comUnicação do País, 
onde se_ procura deturpar a função do politico, 
levando-o à' eXecração pública, a ponto de 
-qualquer indivíduo, sem nenhum conheci
mento da dignidade e da hõnradez do parla
mentar, o criticar na rua, de manefra desairosa 

J?c:;ra __ quem faz parte deste Congresso; E é 
comum se ouvir, tanto no Senado como na 
Câmara, os comentáriOs de insatisfação de 
colegas nossos que afini1ãm ·ser a causa prin
cipal deSte desgaste os ãtaques desregrados 
Que as televisões e rádiosfazem dos parlamen
-tãi"e.S -de um modo geral. 

-Tem até narrador de televisão que, saindo 
do texto que tem o dever de ler, para desancar 
suas bílis contra o Congresso Nadonal. Isto 
não significa dizer que não concordamos com 
as críticas justas e necesS~rias que_ engran
decem e enaltecem_ o jornalismo. -

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, não pOdemos- continUar' de braços Cruza
dos, o~vindo estes despautérios generaJizados 
:contra um poder que necessita ser respeitado, 
·para o bem-dO País -e fortâfêc;imento da demo
a:aci-ª, especialmente_ neSta trânsição d~mo-
~tfátiCa que atravessamos. -
__ Se .realmente_ existe ~m nosso meio, pes
soas indignas, ou então acusadas, como bem 
citou o Senador J_utahy Magalhães, cabe aos 
presldentes das duas Casas-apurar, com a uf
gênc.ia necessária, a esclarecer a opinião pÚ
bllc~ Q. _den"ún_c_[a ---se verda_deira - tomar 
as providências Cabíveis, senão, processar -o 
autor da denúncia. 

___ QUanto _ã escólha pelas duas Casas de co
mo atvulgar e rebater as acusações infunda-

das, acredito que a melhor maneira não será 
criar rriais i.iJTia es_ta~aJ_ 9-e. comu_()i5:"ação, mas 

. contratar as redes de televisão e _rádio, em 

. horário nobre, paia difundir o trabalho dignifi
cante_que é__ realizado no Congresso Nacional 

- ~-_dent:_rç) daquele horário, desmentir as _notf· 
_das que não corresponderem à verdade, di
zendo das providências que foram ':ornadas 

- coin i"eferêriCia a qu.:ilqLiér' ·acusaçao leviana 
que possa s~rgi~. . _ 

.Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem vos 
fala, como todos sabem, é um homem com 
prática de mais de30 anos na imprensa esCrita 

- e, pOr isso, estciu falando de cátedra e com 
. conhecimentO PrópriO. _ _ 

.Sei güe; muitas vezes, o joriialísla ·aesinfo_r
madó, ou equivocado, sólt-a para ó-PúblicO 
notícias que não _têm o real fundamento com 
que a mesma é exposta e, às vezes, a direção 
da empresa jornalística é enganada e, por con
seguinte, não .aprova aquela conduta, mas aí 
é_ como diz_o dito_-popular: "É -tãrde e Inês 
é morta", porque, após-ser veiculada uma notí
cia desabonadora contra qualquer cídadão, di
ficilinente ele terá condições de mudar total

, mente aquela_ imagem que lhe foi atribuída. 
E, asSTrri sendo, determinada ímprensa, que
rendo prestigiar seu funcionário, mantém 

·aquele argumento por outro ângulo, e _só po"
_derá. ser restawada a verdãde com um rebate 
forte e iip.ediato, que a lei de imprensa garante 
ao acusado, e seguindo com o processo judi
-Cial, que ninguém gosta de responder, por 
ser in~c6modo e desagnidáVei. · 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex" um 
aparte? 

·o SR. AFONSO SANCHO- Com miJl· 
to "pfãzer, nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Câlmon - Nobre Senador 
Afonso Sancho. V. EX', no seu magnífico dis
curso, referiu-se à conveniência ou à neces
.si~ade de o Congresso Nacional contratar . 
tempo na rede de rádio e televisão, para defen
·der o Poder Legislativo. Obviamente, os meips 
-de comunicação devem convencer-se de que, 
se o Poder Legislativo entrar em colapso, a 
segunda vítima será a imprensa, será o rádio, 
será a televisão, serão os meios de comuni
cação em geraL Devo lembrar a V. ~ que 
-não há ilehhuma necessidade de o Congresso 
Nacional contratar tempo· das emissoras de 
-ráâfo e televisão. Há um artigo do Código Bra
sileiro de Radiodifusão que dá aos Presidentes 
da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral o direito de ·corw_o_e_arem aS redes ·ae- rádio 
e televisão para tratar de qualquer tema, indu-

-sive pãfa a defesa do POder Legislativo, um 
Póâér'-Cõriij:)OSto dlfC:RãturaSque pertencem 
à condição humana. ISto aqui não é um Con
gresso Constituído de santos e querubins, nós 
tódos somos seres humanos, temos qualida
de_s e temos __ defeitos. Procurar conspurcar, 
achincalhar o POdei- L€:9iSlativo, é abSoluta
mente ihtolerável. Pedi a V. Ex" este aparte 
apenas para lembrar que todos nós, da área 
de comunicação social, participamos da luta, 
aqui, no Poder Legislativo; quando se discutia 
o Código BrasHeiro de Radiodifusão, e que 
tem um artigo muito nítido, insofismável, que 
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dá, confonne já acentuei, aos Presidentes das 
duas Casas do Congressõ o direito da convo
cação direta das redes de rádio e televisão. 
E essa convocação se_ impõe cada vez mais, 
porque, se não houver uma reação desta Casa 
em sua própria defesa, correremos, cada vez 
mais, o risco de ser julgados de maneira injus
ta pela opinião pública. 

O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço 
ao ilustre ·colega João Ccilinon o aparte, que 
vem enriquecer este meu pronunciamento. 
Aos 14 anos, conheci o Senador Joâo Calmon 
no Ceará, ciuando, dirigindo uma rede de jor-_
nais e rádio, jã era um autêotico_defensor das 
causas públicas. 

Eu não cõnhecia essa parte do Código, e 
dela nossos PresidenteS deveriam tomar co
nhecimento, porque, como eu disse, há neces
sidade de um basta, eu _sinto isso Pelas recJa. 
mações que ouço _aqui. E, como homem de 
joma1, tenho o dever_ de fa1ar com essa desen
voltura, porque não é possível que nós, que 
traba1hamos aqui, quase_ que diuturnamente, 
com as Comissões funcionando p8rai€:lamEm
te, e ficamos neste corre~orre, neste traóaJI·io 
agigantado, onde o Senadqr _ou 9_ Deputado 
sai da sua residência, às vezes, às 8 horas 
da ma_nhã .e não sabe a hora que chega a 
casa, não é possível sermos achincalhados 
desta forma. COmo eu disse, há narrador que 
sai do texto da matéria para generalizar. se 
o Senador tal não está trab-alhando, se- não 
está mesmo, ele deve ser alertado, se o Depu· 
tado tal não está cumprindo com o seu dever, 
Idem. Mas generalizar os ataques ao Congres- -
so Nacional ... Como bem asseverou o Sena
dor João Calmon, se nó:s- fecharmos, se nós 
formos desmoralizados, eles também entrarão 
no mesmo diapasão, pois rião sei aonde Irão 
encontrar apoio sem esta Casa aberta, ·sem 
esta Casa estar funciOnando e prestigiando 
os seus componentes, especialmente aqueles 
que desejam curriprir o s_eu ·aeVer perante- o_ 
povo que os elegeu. 

O Sr. Aureo Mello - Pennite V. Ex• uin 
ap·arte? 

OSR.AFFONSO SANCHO -Pois não, 
Senador. 

O Sr. Aureo Mello - Quero dizer a V. 
Ex!' que também sou daqueles que desde jo
vem trabalharam, como empregado, na ativi
dade de imprensa. Fui desde revisor até reda
tor seçretário, transitando pela tradução de te-

, Jegramas como subsecretário, passei pelo co
pys desk, fui paginador e sempre tive pela 
profissão de jomaltsta, a par da inclinação vo
cadonal natural de quem realmente gosta da 
profissão, aquela admiração fasdnada de 
quem vê na divulgação da notícia e na __ eJp,J?o
ração _do comentário um magistério sacros
santo dos mais respeitáveis. A imprensa, pou
co a pouco, ganhou tamanha força neste País, 
inclusive através dos audiovisuais, que hoje 
em dia pode ser considerada o _quarto poder, 
inquestionavelmente. Talvez se]a um põder 
mais poderoso do que muitos dos dásslcos 
três Poderes do Estado. Sou _de entendimento 
que este poder, que é para ser exercido com 

probidade e tr_emenda responsabilidade, deve
ria ter uma gerência semelhante àquela que 
tem a classe jurídica. Em legislatura passada, 
quando deputado que (ui, p-elo Rio de Janeiro, 
tive oportunidade de apresentar proposição 
ao CongressO Nacional,_ à Câmara dos Depu
tados, criando a Ordem dos Jornalistas do 
Brasil, um órgão de patamar superior, mais 

_ alto do que simples associações ou simples 
sindicatos, instituições da maior gravidade, de 
seriedade profunda, _em qeu a própria classe 
dos jornalistas seria incumbida de fiscalizar 
essa atual figura, antigamente chamada _de 
jomaJista marrom, mas que, eufemistlcamen
te, está-se querendo inserir entre os jornalistas 
d_e_ pesquisa, quando não passa de indivíduo 
que não respeita a vida privada de ninguém, 
escarafuncha _o calo que está doendo no pé 
de qualquer político, não se acovãrda de inven
tar, de mentir, de fantasiar, de caluniar e de 
dar asas à imaginação, contanto que preencha 
um espaço impresso _em s.eujomal, talvez para 
ficar nas boas graças do seu diretor da reda
ção, ou do próprio diretor-geral. J::., inegavel
mente, oportuno o _discurso de V. Ex", porque 
não é o primeirO, não será o s_egundo, nem 
o terceiro dos parlamentares_ yítimas de calú
nias, de assacadilhas, de perseguições pes
soais, _d_e mesquinharias, que não se podem 
compatibilizar com o poder que pode ser nive
lado aos demais poderes e, particu1armente, 
à própria magistratura. A verdade é que foi 
muito bem invocado o preceitO legal do nobre 
jornalista e Senador João Càlmon, de que 
compete à própria direção qo Poder Legis
lativo, através das Presidências do Senado e 
da Câmara, a fUnção de defensor dos seus 
c:olegas, dos seus companheiros, geralmente 
alvos dessas assacadilhas., que vez por outra, 

- também se dirigem contra seus próprios con
frades_~ t:fb indivíduOs preocupados com a cor 
da grMta de V. Ex', com a cor do cartão 
de visita do parlamentar, querendo saber ou 
inventando estórias que realmente não acon
tecem. E isso passa tranquüilarriente sem que 
haja uma reação, até porque há um temor, 
principalmente do cOmponente do Poder Le
gislativo, de tentar qualquer procedimento ju-__ 
dkial; receoso de que aQuilO que foi apenas 
uma pequena notíCia e; às vezes. uma peque
na calúnia, se converta numa avalancha, numa 
campanha pessoal desapoderada, deSenfrea
da, para a qual não há maior oportunidade 
de sopesamento. Entendo que a própria Casa 
deveria ter os seus órgãos_ de proc~radoria, 
os seus_ órgãos de Ministério Público, para que, 
nessas ocasiões, fossem essas eiVilhas bicha
das chãniaciãs devidariiente à Ordein, e reS
ponsabilizadas, dentro de um todo, que abso
lUtamente não há de s_er representado por pro
fissionais que não estão correspondendo à 
grande finalidade do que é o jomalimo, no 
seu s_entido mais eleyado._ Daí, a autoridade 
çlo_diScurso de~-~' que é um militante de 
imprensa; que é um proprietário de jornal a 
nto e os_ votos sinceros de que os órgãos da 
clas~e examiri.em com o maior rigor a con
duta, dessas pessoas que estão, realmente, 
denegrindo uma classe que não é, absolutaK 
ffiente, essa imagem de cangaceiros da pena _ 

e da palavra que se têm convertido esses maus 
profissionais. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço 
a v_ Ex· o bn1hante aparte. 

Realmente, as duas Casas deveriam ter aS 
suas procuradorias, que, logo pela manhã, 
examinariam aquelas denúncias malidosas, 
improcedentes, e interrogar aqueles órgãos 
responsáVeis por essas denúncias, a fim de 
que possamos aparecer diante da opinião pú
blica de _cabeça levantada._ 
-- Do jeito que vão as coisas, daqui a pouco 
tempo um Congressista não poderá mais en
trar num supermercado, não poderá _entrar 
nunia loja, não poderá entrar num clube, por
que contra ele são assa c<:~ das as chacotas mais 
baixas que possam existir. 

Nobre Senador Aureo Mello, agradeço-lhe 
mWto pelo aparte. 

Este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pro:. 
nunciamento que gostaria de fazer nesta Casa, 
em apelo aos pensamentos do Presidente da 
Câmara, do Senado e do estimado S_enador 
Jutahy Magalhães. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDEI'!TE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a pala\oTa ao nobre Senador NeJ
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuli.da o SeQuinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o prazo de três meses 
que o Governo s_e Jmpôs para chegar a um 
acordo sobre salários, a partir do anúncio do 
"Plano Verão", esgotou-se sem que tivesse si
do possível encontrar a milagrosa fórmula ca
paz de satisfazer a trabalhadores, empresários 
e ao próprio Governo. - --

Não chega a ser surpreendente esta dificu1-
dade para se chegar a um acordo, quando 
examinamos a situação atual dos saJários, que 
é o reSultado de _yários anos de gerenciafl_1ento 
do problema pelo Governo e da cristalização 
de injustiç~s seculares. 

O fato, inquestiónável até mesmo para os 
técnicos do FMl e os economistas conserva
dores mais ortodoxos, é que assistimos du
rante _os anos 80 a uma sistemática- erosão 
no poder de compra dos salários, com o con
seqüente reflexo na queda da participação da 
m_assa dos salários na formação do Produto 
Interno Bruto brasileiro. Recentemente, um 
desses economistas de formação conserva
_dora, com doutorado em Harvard, o Dr. Mar
cos Cinta CavaJca-riti de Albuquerque, que é 
o atual diretor da Escola de Administração 
de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, su
blinhava em artigO publicado no jornal Folha 
de S. Paulo que os ganhos de trabalho no 
PIB brasileiro não ultrapassam uma partici
pação de 45%, enquanto que em países mais 
avançados chegam com facilidade aos 70%. 

Para o Professor Bresser Pereira, também 
da Fundação Getúlio Vargas e ex";M-.inistro d:3! 
Fazenda, se da massa dos salários for sub
_traída a parte relativa ao trabalho autônomo, 
sua participação no PIB cairá para algo em 
tomo de 30 por cento. 
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· Temos,então;no País~ urn quadro desalen-. 
tador no que toca à partidpa"Ção ~dos assala
riados na divisão da riqueza, quadro ~sse que, 
como dissemos_ no princípio, a ffianter~se o 
status quo_só tende a P,iorar:. A q~,restão .bf!:slca, 
portanto, para a solução do it]1passe em tomo 
da política salarial, passa a ser a reversllo deste 
quadro injusto. Como o GoVerno e ós empre-
sários vêm tentando, na melhor das hipótes_eis, 
manter as coisas como elas estão, ~: q\J~Stão 
acab.a por não se reSolver formaJmen~e. 

Nos últimos dez· anos, o Govermo _federal _ 
fez nada menos que 12 alterações rla política 
sala!ial, sendo que só no Governo Samey já 
vamoS-para a qtiaita mudança. Os-técnicos 
do -aovemo aceitã:iam sempre sem mUita diS
cuSSãO -a tese do Fundo- Monetário Interna
dona!, de gue _os sa}árjos são um fator de 
realiiri-eil.tação do processo inflacionário e, não 
obstante a mudança política teoricamente 
ocorrida com a ,posse de um presidente civil, 
em 198.5-, os salários continuaram a repre

A solução diSto qUe_ oS econbmlstas _cha-. sentar a .parcela mais Importante das políticas 
mam de ·•conflito dislributivo .. , ou Seja, a divi-- de ajustamente da economia executadas sob 
são mais e4üitatfva -db bOlO 'da renda nacional pressão extema. 
pelos· variados segmentos que vãO dos assala- O resultá do diSto_ pode ser medido não só 
riados aos que_ vivem tlo rendimento do capi- atraVés dã partiCipaçãO declinante da massa 
tal, só se dará a partir de uma decisão política salarial no PIB, a que aludimos no princípio,-
de aumentar o valor real dos salários, de forma mas através de outros dados referentes ao 
a melhorar a sua particição no PIB. E é a poder de cOinpra dos salários, considerados 
relutilncia por parte dos empresários e·do GO- individualmente. Uma pesquisa de emprego 
vemo em entender a inevitabilidade d_essa de- e_ desemprego conduzida- pela_ .UniVérsidade 
cisão, -se o Brasil efetivamente _·quiser sarr 'de de Çampinas·-na· regiãO da 'Grande São Paulo 
seu crónico subdesenvolvimentb et:onôtniéo, mostra, p~r eXémplo, que se tomando por ba-
qUe tom? o acordo impossível. s.~e·igual_anj:lo a·100 o s-alário médio real no 

- . · · · ano de 1980, che·gamos-.ao ano de 1985 com 
Durànte 'toda' esta década: d, e oiten. ta, quo um índice ·corres'Ç)ondente a 76, o que _revela 

agora chega ao ;final, assistiinóS à adoção de uma queda de poder aquisitivo de nada menos 
políticas económicas resfritivêis, que busca- que.25 por ceilto em apenas cinco anos no· 
vam controlar o processo inflacionário através salário médio dos traba1hadores paulistanos. 
da contenção da demanda agregada e, simulw A recuperação ocorrida no período 1985 
taneamente, com o enfraquecimento do mer- a__l986,_ou seja_! a qu~ resultou do cresc_imenfo 
cado interno, impulsionand'? .a. e,conomia no ecÕnômicq propiciado pelas exportaç-ões e a 
rumo da geração de sup_erávi~ co~_eJ;Ciais qu~ que se seguiu imediatamente após- a edição 
porporcionassem-a liquidez no balanço de pa- do primeiro Plano Cruzado, não foi suficiente 
gamentos exigida ~elos credores externos. ---para devolver os salários médios ao patamar 

Os riíveis de emprego cairam e os rendi- de 1980, chegando apenas ao indice de 84,0. 
mentes do trabaJho foram reduzidos de forma E a:í ocorre o mafs gravê: ainda segundo 
vertiginosa durante o começo da década, cow a me_sma pesquisa, çom a adoção das políti-
mo resultado da adoção destas políticas. Só cas restritivas de 1987 e do ano passado, os 
quando a conjuntura internacional e a própria salário inédios mergulharam novamente e 
capacidade ocioSa- nas empresas-, provocada chegara~ ao fim de 1988 represe!'ltando um 
pela crise, propiciou uma retomada no pro- índiCe de apenas 59 põr cento daquilo que 
cesso de crescimentó ecoilômfcô,\icl exporta- eta percebido conio salário real no ano de 
ção, a situação experimentou senSível melho- 1980. 
ra, _a partir de meados de 1984. - - Com níveis de renda média em -dedínio, 

O ptocesso inflacionário, contUdo, perma
neceu e as taxas registradas durante o ano 
de 1985 foram crescentes, o que levou o go
verno, já na atual administração, a adotar o 
primeiro plano de estabilização, o Plano Cruza
do, que pela primeira vez em muitos anos 
proporcionou um ganho real de salário para 
a grande maioria dos trabalhadores, ao con
g~lar preços e conceder ao mesmo tempo 
um reajuste escalonado. O fracasso do Plano 
Cruzado, por razões que não cabe aquf deba
ter, levou ao recrudescimento do processo in
flacionário e, em 1987, a um novo_ Plano de 
Estabelização, o chamado "Plano Bresser·~ 
que igualmente fracas_sou. -

A esta segunda tentativa de estabilização 
segufu-se a política de "feijão com arroz" do 
Ministro Mailson, que cozinhou os salários, 
mantendo seu poder de compra declinante 
mediante o artificio dos reajuStes pela URP, 
mas nem assim conseguiu evitar que, mais 
uma vez, a inflação voltasse a sair do controle. 
E chegamos enfim ao terceiro plano de estabi
lização heterodoxo, o atual "PaJno Verão", 

não cheg_~ a ser surpreendente, portanto, que 
caia também - para 45, 40 ou 35 por cento, 
segundo a fonte coosu1@9a ~-a participação 
da massa de salários no PIB. 

Economistas.d:a Universidade de Campinas 
estimam que o valor do agregado de saláljos 
no PIB no ano passado era 22 por cento menor 
do que seu-valor em 1980. Em outras palavras, 
estamos _chegando ao final da década de o!-_ 
tenta com nossa-população, que vive do traba
lho, tehdo um poder de compra que corres
ponde a ao por cento do que detinha no final 
da década de setenta. 

EO -qUe acorlteceu come O PIB durante este 
período em que os salários foram sendo siste-
maticamente achatados? _ 

Pois O PIB no Estado de São Paulo - para 
ficarmos mais ou menos dentro do mesmo 
universo_ de pesquisa - cresceu exatos 13,5 
por cento entre 1980 e 1988 em termos_ reais, 
o que se constitui numa demonstração elo
qüente de que a conta da crise ecQnômi~a 
não foi distribuída eqüitativamente pelos diver
sos agentes do processo económico. -

~As explicações para a queda nos saJários 
são_ valia das mas unia que me parece pãrt:Icu
larmente relevante, especialmet1_te ~gora que 
estamos atrav.essando mais um piano de esta
bilização, ê a qué demonStra a injuStiça dos 
re<Jjwstes salariais pela média e não pelo pico, 
para usarmos a terminologia dos técnicos. 
_ A cada plano de estabilização levado a efeito 
pelo Govemõ S.amey adotou-se a política de 
recomposição 'Salarial pela média vigente riOs 
períodos anteriores. A média não repreSenta 
o salário contratado iniCialmente- a que· se 
passou a chamar· salário "de pico" ~ logo 
a recomposição feita. nestas bases acãba por 

- repres_entar uma perda efetiva do poder aqui-
sitivo. -

Como r1éiliurri"dos·pJanos de eStabiiiiaÇão 
conseguise c::L!mprir com o seu pressupoSto 
essencial de __ estabilizar, o congelainentó dos 
salários pela média do período anterior' aca
bou por gerar uma conseqüência desastrosa 
pª_i:ª- os assaiariãdo.s, qual seja a de que_ a 
média _de um período passou _a set o ·pko· 
do seguinte, estabelecendo o plano irJ.clinado 
peta --qUal vai caindo o poder de compra do 
salário durante cada surto inflacionário: 

As classes conservadoras agem natural
m'ent€ no sentidà de Preservar o perfil de distri-
buição de renda viQeryte e se esmeram em 
proclamar que um aumento no salário real 
deis trabalhadores traz'o_risco_de incontroláveis_ 
distorções no processO económico, como se 
aquilo que merecem gãnhar os trabalhadores 
e aquilo a que faieÍn jus os patrões. tivesse 
sido fiXado por alguma entidade divina e não 
pudesse ser modifiCado sob pena de um. mer
gulho no caos. _ 

Ora, todos sabemos que_ os salários no Bca~ 
si! São excessivamente baixos. E exatamente 
porque são excessivamente baixos - rep~
sentando em afguns casos um décimo do que 
se paga pela mesma tarefa nos países desen
volvidos - sua paitidpação no preço final 
dos produtos acaba girando, na melhor das 
hipóteses, pelos 20 por cento. __ 

Se houver, portãnio, uma reposição salarial 
imediata de 20 por cento, digamos, seu __ im
pacto sobre _o preço final dos produtos não 
seria rrJaior Crue ~atro_poi'- cento (ou seja, 
20 por cento de 20 por cento). Estes quatro 
por cento são perfeitamente absorvíveis, por 
outro lado, diante das extraordinárias margens 
de lucro, ampliadas no correr do tempo, com 
que costumam operar nossas empresas. 

O que nós vimos sistematicamente- assis
tindo no Brasil neste decênio, portanto, foi um 
achatamento_dos salários acompanhado por 
um aumento na margem de lucros dos em
presários. Todas as medidas de contenção sa
larial durante to_do este período, tanto as exe
cutadas sob a batuta do Professor Delfim Net
to, na época do Governo militar, como as per~ 
petradas pela administração Samey, se edita~ 
ram sob a desculpa de que seriam tempo
rárias, mas jamais houve a devolução do con
fiscO nos cohtra-cheques dos_ trabalhadores. 

Enquanto o Governo não tomar a decisão 
de elaborar uma política salarial que comtem
ple uma progressiva r_ec_uperação do valor do 
salário real será impossível chegar a um enten-
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dimento suficientemente amplo e efetivamen
te duradouro sobre esta matéria. 

A ausência de um acordo sobre salários 
é o vácuo onde vai se- instalar a instabilidade 
social que costuma ser o fermento das crises 
políticas. Já não temos multo tempo a perder 
em discussões estérfes_ sobre a perfeição téc
nica dos reãjustes pela riiédiã.: Ou os salários 
começam realmente a subir_ ou passaremos 
a viver na perspectiva de diaS muito sombrios 
para este País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o segUfii.te discurso) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores,- ó assuntO 
que me traz à Tribuna no dia de hoje é a 
saúde do povo brasileirO. 

Notícias publicadas recentemente na im
prensa trazem depoimentos do Excelentíssi
mo Sénhor Ministro da Saúde, Dr. Seigo Tsu
zuki, e de técnicos do seu ministériO, extrema
mente preocupantes. Enquanto ainda existem 
no País doenças típicas de nações economi
camente subdesenvolvidas, doenças caracte
rísticas de países ricos já incidem de forma 
importante em nossa população. 

Estima-se, Sr. Presidente, que cerca de 5 
milhões de brasileiros estejam infectados p-elo 
parasita da Doença de Chag'as. Mais de 500 
mil casos de malária fora·m fegistrados em 
1988. Cerca de 8 milhões de pessoas são por
tadoras de parasitas da esquistossomose. Du
zentos e sessenta mil casos de hanseníase, 
o novo nome da lepra, são reconhecidos no 
País. Oitenta mil cas_os de tuberculose são 
ldentificil~dos anualmente. A pior das doenças, 
a fome crónica, acomete mais da metade da 
nossa população, pois, segundo dados ofi
ciais, somente 30% dos brasileiros têm dieta 
calórica adequada. 

Ao lado desses terríveis males do subdesen
volvimento, as doenças do aparelho circula
tório, os acidentes, homicídios, e os tumores 
malignos constituem-se já prob1eriiãS ae·saú= 
de pública, de dificil solução, assumindo os 
primeiros lugares entre as causas de óbito no 
País. São ·agravos à saúde que predominam 
em países desenvolvidos, económica e social
mente. 

O que inicialmente nos chama a atençãO 
ê o desnível existente entre o desenvolvimento 
da nossa economia - a 8• do mundo - e 
o baixíssimo grau de desenolvimento social, 
particularmente na área da saúde. Nossos In
dicadores de saúde -mortalidade infantil, in
cidência de doenças evitáVeis, por exemplo, 
- a1cançam valores semelhantes aos dos paí
ses mais pobres do continente como Haiti, 
Bolívia e Paraguai. 

Por outro lado, Sr._Presidente, Srs. Seriaao
res, chama-nos a atenção as diferenças regio
nais. Ainda segundo dados oficiais, um "flor
destino vive, em média, 12 anos menos que 
um sulista. A taxa de mortalidade infantil varia 
de 60 óbitos de menores de um ano por 1.000 
nascidos vivos, na região Sul, a mais de 120 
para a região Nordeste. 

As diferenças ainda podem ser constatadas 
entre dasses sociais. A mortalidade infantil, 
por exemplo, é 2 vezes maior entre os que 
têm renàa inferior- a um salário míhimo· do 
que entre aqueles que Qanham mais de 5 salá
rios mínimos. Aqui mesmo em BrasHia, amor
talidade infantil em Ceilândia é 2 vezes maior 
que- a do Plano Piloto. 

A esperança de vida ao nascer é de 70 anos 
para as pessoas de renda mais alta e de 55 
anos para as de mais baixa renda. 

Mais de 1 O milhões de adultos este ano 
apresentarão câncer, hipertensão arterial, dia-

= betes~nfarte do miocárdio e acidente vascu
lar cerebral, segundo previsão do Ministério 
da Saúqe. Estima--se a:íripa cjue um terço da 
população não tenha acesso regular a serviços 
de saúde. 

Vivemos aindã Srs. Senadores, o riSco do 
surgimento de epidemias de dengue e de fe
bre amarela wbana, há tantos anos já debe
lada das nossas cidades. Sofremos também 
a incidênda creScente desta térrível doença 
dos anos 80 - a AIOS - que ameaça toda 
a humanidade. 

O processo acelerado de urbanização, em 
pleno curso no País, acarreta problemas de 
saúde resultantes das precárias condições de 
mOradia, prQmiscuidade e ausência de Sanea
mento básico na periferia das cidades, local 
onde a maiori_ci :5-e lristãla. A urbanização acon
tece pelas dificuldades enfrentadas pelos tra
balhad_oi-es rurais-no campo, os quais acabam 
sendo praticamente expulsos para as cidades. 

Gosiaria, Sr. Presidente, de salientar os pro· 
blemas de saúde relacionados à atividade pro
fissional. S_ão as doenças e acidentes do traba
lho que se encontram em expansão nõ Brasil, 
infelizmente. Mais de Uni rrillhão de acidentes 
do trabalho são registrados anualmente, com 
sofrimentos e perdas humanas, ao lado de 
perdas económicas elevadas. Mortes e mutila
ções ocorrem aos milhares todos os anos em 
virtude destes acidentes. 

É do conhecimento público a liderança ocu
pada pelo País na área de acidentes de trânsito. 
Mais de_ 25DOO vidas foram ceifadas desta 
mãneira ao longo de 1988~ E quanfãs não 
ficaram mutiladas e aleijados em decorrência 
dos addentes em estradas e cidades? Não 
temos estatísticas para estes casos, porém, 
sem dúvida o número deve ser muito alto. 

Não posso_deixar de acrescentar a este qua
dro, já tã._o doloroso, as perdas de vidaS huma
nas em decorrência da escalada da violência 
urbana. No Grande Rio e na Grande São Paulo 
são cometidos mensalmente cerca de 400 ho
mtcídios. Somente nestas duas metrópoles 
são quase 1 O mil pessoas assassinadas por 
ano. 

É, ainda, Srs. Senadqres, angustiante o cres
cente jirOblema de dependência de drogas 
psicoativas. Este problema tem levado milha
res de jovens, adolescentes e até mesmo 
crianças, a alterações de comportamento de_ 
graves conseqüências, com depauperamento 
de s_ua saúde tisica, mental e social. 

Etse terrível quadro sanitário brasileiro, on
_de se mesclam problemas de países pobres 

e de países ricos, tem naturalmente múltiplas 
causas .. 

A redução da mprtalidade depende também 
de intervenções em diferentes setores da so
cieâade, além; é claro, :de àÇões específicas 
de assistência médico-sanitária.· 

A oferta de empregos em condições menos 
insa1ubres, periculosas e penosas possíveis, 
a percepção de salários dignos, que permitam 
uma razoável moradia e alimentação, o acesso 
universal à educação básica. e a disponibiliw 
dade de serviços de saúde_de_boa qualidade 
a toda população, princípios previstos, Srs. Se
nadores, ria nova ConstituiÇão deste País, de 
cuja elabOração honrOsàmérité participamOs, 
deverão colaborar para alterar significativa
mente_o triste quadro atual da saúde brasileira. 
Porém, é preciso que princípios e diretrizes 
tão sábia e oportunamente contemplados na 
Con$:1tuição de 1988 não sejam_ letra.. morta 
e venham o mais depressa possível concre
tizar-se na sociedade brasileira. T odes dev_e
mos trabalhar para Isso. 

Ao finalizar este pronunciamento, Srs. Sehil
dores, gostaria de apresentar um dado que 
muito me impressionou. A principal fonte de 
recursos do sistema nacional de Saúde, o 
lnamps, deverá repassar às Unidades Federa
das, em J 989, cerca de 5 bilhões de cruzados 
novos, equivalentes, no câmbio ofidal, a me
nos de 5 bilhões de dólares. Só com assis
tência à doença cardíaca isquêtÍ1ica, os Esta
dos Unidos gastam anualmente cerca de 50 
bilhões de dólares .. Sem dúvida, p_or mais po
bres que sejamos em relação aos Estados Uni
dos, o Brasil gasta muito pouco com a assis-
~ênda à saúde da sua popu1ação. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Seriádores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARU (PTB- N>1t 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Seriadores, é com muita satisfação 
que uso _a tribuna desta Casa ilustre para fazer 
duas justas e merecidas homenagens. 

A primeira delas é dirigida a um homem 
simples, inteligente, honesto, corajoso. testado 
Com suCesso has ütnas e no êxercício do lifú
nus público do Estado de Goiás. Atrás da hu
mildade que o caracteriza bem, encontramos 
um homem dinâmico, talhado para a luta e 
para a execução de missões difíceis, de com
petência reconhedda e capaz de grandes reali-
zações. _ 

Como membro da ComissáO do DistrítO Fe
deral, tenho acompanhado de perto sua luta 
à frente do Governo da Capital da República, 
e não poderia deixar de cumprimentá-lo, pu
blicamente, na oportunidade em que ele esco
lhe ci novo Secretário de Indústria, Cor'nércío 
e Turismo, do DF, para agilizar a implariiação 
de um programa de industrialização de Bra
sília. 

O Governador Joaquim Roriz, neste ano em 
que se comemora ó segundo centenário da 
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Revolução Francesa, além de atacar de frente 
os inúmeros problemas sedais de Brasília, co
mo os mais urgentes das áreas de segurança, 
de saúde, de limpeza pública, de educação 
e de saneamento, está procurando atingir o 
mal pela raiz, identificando suas causas econô
micas e buscando soluções, não só a curto 
termo, mas também a médio e longo prazos, 
previnindo, assim, para que, no Plano Pilo_to, 
hoje património da humanidade, não venha 
a ocorrer fenômeno semelhante ao da "To
rnada da Bastilha". 

Com efeito, Sr. Presidente e nobres pares, 
Brasília já n2ro pode mais ser uma cidade só 
de funcionários públicos ou uma_ "Ilha de Fan
tasia" rodeada de favelas e pobreza; e o Gover
nador Roriz, em boa hora, regulamentou a 
Lei de 29-12-88 aprOvàda pelo Senado Fede
ral, que institui o -conselho de Desenvolvimen
to Industrial do DF e cría íncenüvos dentro 
do Programa de Desenvolvimento d_o DF -
(Proin-DF), devido ao reconhecimento dos 
nobres pares desta Casa~ sobre a necessidade 
de se oferecer maior número de empregos 
e incentivos para o desenvolvimento _da região 
geoeconômka de Brasília. Evifurido, dessa 
forma, que o desemprego atinja níveis alar
mantes e a questão social se transforme em 
perigo até mesmo para a segurança nacional. 

Para implantar e bem diriQir esse programa 
de desenvolvimento industrial e regional, o 
Governador Joaquim Roriz escolheu a pessoa 
certa: um empresário do setor de engenharia, 
com notável conhecimento do serviço públi
co, dinâmko e prcifurido conhecedor dos pro
blemas econõmicos da Capital Federal, cida
de onde ele reside e trabalha há cerca de vinte 
anos. 

Seu curriculum vitae demonstra, entre tan
tos fatos que merecem destaque em sua vida, 
ter ele mestrado em ciências e doutoramento 
em Engenharia, participando inclusive _do cor-_ 
po docente da UnB, na área de Engenharia 
Civil. 

Por isso, Sr. Presidente, a segunda pessoa 
a quem presto minhas homenagens neste dia, 
como os Srs. já perceberam,- é o atual Secre
tário da Indústria, Comércio e Turismo do Dis
trito Federal, Dr. João Bosco Ribeiro, cuja pos
se merece registro nos anais desta Casa e 
cuja figura humana, pelos seus valores inc-on
fundíveis, faço questão de enaltecer. 

Concluindo, quero aftrmar que Sua Exce
lência o Senhor Governador de Brasília e o 
Senhor Secretário de Indústria, Comérdo e 
TUrismo podem ter a certeza de que todas 
as suas iniciativas para dinamizar as atividades 
do Proin-DF, bem como as demais da Secre
taria que tem como titular, o Dr. João Basco_ 
Ribeíro, serão por nós defendidas com ardor 
e entusiasmo, tanto desta tribuna quanto-da 
Comissão do Distrito Federal. 

Assim me pronuncio, Sr. Presidente, porque 
estou. e tenho certeza de que meus pares tam
bém, plenamente consciente da importância 
do desenvolvimento desta região do Planalto 
Central, para o próprio desenvolvimento na
cional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- CõtrCeâo a palavra ao nobre Senador Man
sueto ·de Lavor. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na memória de 
cada um de nós ainda está nítida a lembrança 
da luta travada na Assembléia Nacional êons
tituinte em favor da anistia a pequenos e mi
croempresários urbanos e rurais. Uma luta 
que desencadeou sobre os defensores daque
le importante_s_etor da economia nacional, res
ponsável por elevados percentuais de_ nossa 
-atividade produtiva e pela incorporação ao 
mercado de trabalho de dezenas de milhões 
de brasileiros, a ira- dos grandes banqueiros 
e a pecha de desestabilizadores da estrutura 
económico-financeira do País. E o que se viu? 
A rigorosa pertinência das posições daqueles 
que se colocaram em defesa dos pequenos 
e microempresários e a inexistência dos alega
dos prejuízos substanciais dos estabelecimen
tos bancários segundo sua própria e distorcida 
visão do quadro, até mesmo tentando trans
formar os beneficiários da anistia fiscal de víti
mas _em vilões, apresentando-os à sociedade 
como "caloteiros". 

Hoje, passados quas_e oito meses da pro
mulgação da nova COnstituição, se por um 
lado, os fatos se incwnbiram de demonstrar 
que tínhamos razão - e eu particularmente 
sinto-me recompensado pelos fatos positivos 
decorrentes de aprovação de emenda de mi
nha autoria em favor dos micro e pequenos 
empresários- também é exato que se encon
tra pendente de regulamentação o artigo 179 
da nossa Carta; aquele que dispõe acerca do 
tratamento jurídico diferenciado a ser dispen
sado pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios às mic"roempresas e empresas de 
pequeno porte. Mas não é só: a Conampe 
-Confederação Nacional das Micro e Peque
nas Empre'Sa!f e outras entidades correlatas 
têm denunciado, reiteradamente, problemas 
surgidos para o cumprimento daquilo que já 
se converteu em texto constitucional. Tem ha
vido problemas para a liberação das hipotecas 
de garantias de financiamentos contraídos na 
vigência do Plano CruZado, por culpa do siste
ma bancário, sem a contrapartida de_provi
dências cabíveis por parte do Poder Executivo 
ou_ da própria Febraban. 

Neste Setor, como em tantos outros, _o que 
se vê é a resistência à_apticabilidade dos diSpo
sitivos constitucionais, em flagrante desrespei
to à estrutura jurídica e· institucional do PaíS. 
M_as _nós não estamos aqui,_ neste momento, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas regis
q-~do formalmente um protesto, mais urn 
protesto contra a resistência dos poderosos 
em dar cumprimento à Lei__Maior do País. Que
remos informar a este Plenário, e por conse
guinte, à Nação, que os pequenos e microem
presários estão se mobilizando para a defesa 
de seus direitos, que se identificam com os 
interesses da sociedade brasileira. Assim é que 
na próxima quarta-feira, dia sete de junho, às 
1 O horas, tendo como cenário a Comissão 
de Assuntos Económicos deste Sen!3do, esta-

remos, aquela parcela de nosso empresariado 
e nós Senadores, notadamente aqueles que 
integram aquele órgão técnlco; irmanados na 
defesa de direitos que por serem constitucio
nais nã-o podem ser postergados. O simpósio, 
que entendemos da maior relevância, terá a 
duração de dois diã_s, §õeni_Q_re no mesmo local. 

Trata-se, Srs. Senadores-:- ae mais uma eta
pa da mobillzação da sociedade para fazer 
valer seus direitos e de mais uma demons
tração de que o Poder Legislativo, através do 
Senado, estará presente a esta luta que tem 
a ver tanto c_om o exercício da cidadania quan
to com o prestigio da instituição que repre
sentamos. 

Eram estas as considerações que tínhamos 
a fazer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a lista de oradores. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
presentes no plenário, ou nas várias depen
dências _da Casa; que o CónQre~fsó -Nacional 
está convocado para uma sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 1 e ho_rªs ~e 30 minutos, 
no plenário da Câmara dõS Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendÓ a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA. 

·-1-

Disc_yssão: em turno único, da red$lção fmal 
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa
recer nç 60, de 1989J, do Projeto de Lei do 
DF n9 5, de 1989, de iniciativa do GOVémaâor -
do Distrito Federal, que conta em dobro o 
tempo de serviço efetivamente prestado em 
Brasília, no periodo compreendido entre 21 
de abril de 1960 e 20 de abril de 1962, por 
funcionários civis do Governo do DistritO Fe
deral 

-2-
Discussão, em turno único, da redação frnal 

(oferecida pela Coniissão Diretora em seu Pa
recer nç 61, de 1989), do Projeto d,e Lei do 
Senado no 17, de 1989, de autoria do Senador 
Jamil Haddad, que proíbe a existência de celas 
para castigo de presos, e dá outras providên
cias. 

-3-· 

Discussão, em turno úriico, da redação frnal 
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa
recer nç 62, de 1989), do Projeto de Lei do 
Senadon°38, de 1989, de autoria do Senador 
Louremberg_ Nunes Rocha, que suprime o 
i{erit V do- art. 176 e acres_centa um Item V 
ao art. 177, renumerando-se os demais da 
Lei nç 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral). 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF no 8, de 1989, d~ iniciativa do Gover
nador do Distrito FederaL que altera o art. 93 
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do Decreto~leLn~_8_2, de 26 de .d~e:r;nbro de 
1966, e dá _ _outras providências. tendo , _ 

PARECER FAVORÁVEL, sobn• 6~,de 1989, 
da Comissão 

-do Distrito FederlJ!. 

-5-
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

PREJUDICADA 

Projeto-de Lei do Senado n" 153, de 1978 
- Complementar, de autoria do Senador 
Franco Montara, que permite aos assalariãdOs 
a utilização do PIS-Pasep para o custeio de 
curso superior" feitõ-pelo ·prOpõe -iritere!ssado 
ou por seus dependentes. 

-6-
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senad_o n" ·159, de 1978 
-Complementar, de autoria_ do Senador Nel
son Carneiro, que dispõe sobfe a obtença_o 
de empréstimo simples pelos servidores públi
cos~ dos recursos gerados pelo Pr.ograma de 
Forrriação do Patriin6nio do 5erVidor P(!l;llico 
(Pasep). 

-7-
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

PREJUDICADA 

Projeto de _Lei do ~enaçlo _!19 252, ele 1978 
-Complementar, de autoria" do Senador Nel
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Let 
Complementar nQ 26, de 11 _de setembro de 
1975, que dispõe sobre o PIS~Pasep, para o 
fim de autorizar a concess_ão de .empréstimos 
simples aos particlpantes do fundQ .. 

-8-

MATÉRIAASER DI:'ÇV'\i<ADA 
PREJUDICADA . 

Projeto de Lei dO Senado n~· 330,. de 1 97_8 
- Complementar, de autoria do Senador 
FranCo Montoro, que estabelece a participa
ção de representantes_ dos trabalhadores e dos 
funcionários na admiilistraç_ãO do PIS/PaSep. 
Dispõe sobre a d~scentra1i~ação do PIS/Pãsep 
e sua administraç.!o nos municípios. Deter
mina que os recUrsos do PIS!Pasep serão apli
cados preferenCialmente no finanCiamento da 
produção de alimentos, vestuário, habitação 
e outros bens de'us-o ou con'sumo popular. 

o SR. PRESIPENTE (PomReu de Sousa) 
- Está enc~rract;:z a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 
minutos.) 

DISCORSOPRON(Jf'{CfADQPELOSf?. 
LETTECIMW:SNASESSÃbDE23-5-89 
E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO. DO 
ORADOR, -SERIA PUB/,JCADO POSTE--
R!ORMENTE. . -. -

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)
Sr. Presidente, Srs. Senãdóres, congratulo-me, 
Sr. Ministro Vicente: Fi"!.lho, çom V. Ex' pela 
exposição. É um assunto muito complexo, 
mas V. Ex• se esfoJç.OY. para colocá-lo de ma-

.n.eir~ rp1,1jt0 clara_. nesta casa. I::, até aqui, pelo 
menos. estou convencido da sin~ridã.de das 
suas informaçõeS. Sr. Ministro, quero ater-me 
a uma questão mals particular da minha Re
gião Sul, que é a questão de Ilha Grande, a 
última barragem do rio Paraná, com um bilhão 
e quatrocéntos milhões, elasticfvel para dois 
bilhões_. Depois de dez anos de ali permane
cerem sessenta engenheiros e centenas de 
funcionários, em apropriadas aComodações. 
para a CõhStfu_ç:ão 'da barragem, que seria uma 

- cori"ipensãçáO'if GUâífãtambém, pela perda 
de _Sete Quedà_s, a palite- piissdu a ser feita 
para dar ensejo,_à construçãO daquela-barra
gem: Depois desses dez anos, o Ministério das 
Minas e Ei1ergia resolveu distanciar, suas pró

-prias palavras, o horizonte_da súa construção, 
"deixar isso para depois", e ao tempo em que 

-_se ãbandonou o projeto abandonou-se tam
bém a ponte, q-ue tinha pelo menos dois terços 
dela realizados. Cuida-se agora de uma estra
da que vem -do Acre até o Rio Grande do 
.Sul, na qual, durante a safra, 3 milhões de 
jamantas e grandes caminhões ficam para
lisados, 

Em razão de grandes movimentOs saciais 
em Guaíra, ·movimentos de m-assas, seguin
do-se a uma greve que já houve no passado, 
~tivemos com V, Exs' algumas vezes e tam
bém com _o Ministro_ dos Transportes. Disse 
V. Ex• que já não era mais assunto do seu 
Ministério a _<:.onclusão· daquela ponte, porque, 
não:saindá-mais a barragem, o Ministério não 
tinha mais com ela qualquer relacionamento. 

O Ministro dos Transportes, por outro lado,_ 
dizia que a participação deste Ministério na 
construção da ponte foi apenas uma atenção 
para facilitá-la, viabilizá-la, através do Departa
mento Naclonal de EStradas de Rodagem. 

Sei qUe ficou um problema entre os Ministé
Jjos, até que fomos ao Presidente da Repú
blica. Depois que Sua Excelência mandou que 
cálculos e avaliações. fossem feitos, determi
nou-se que seria executada pelo Ministério dos 
Transportes,_ através do DNER. Estabeleceu
se, inclusive, o valor de 30 milhões de dólares 
para ·que-a ponte tivesse andamento este Çlno, 
e o resto colocado no orçamento final, que 
seriam 25 milhões de dólares, mais ou menos. 

Depois que o Ministro dos Transportes rece~ 
beu a autoriz_açã.o, estive presente no momen
to em que ele ligou para V. Ex" dizendo que, 
realmente, as funções eram dele e que o proto
colo seria firmado. 

Em GJ,.taíra e Mundo Novo estão todos na 
-·expe-ctativa, e aquele dinheiro a ser consegui

do em caráter de urgência ainda não saiu. 
Sei das dificl!.ldades iniciais, mas houve uma 

promessa do Presidente e também de V. Ex', 
mant~ndo a Eletrosul ali, para concluir a ponte 
em-Convênio com o oNER -
--Minha_ p_erQunta, -EX·: em q~~- pé e~tá essa 

questão da ponte? Em que pé estão os esfor
ços para arregimentação de'sses recursos e 
a assinatura desse convênio entre o Dl':iER 
i.a"EI<~tro~ul? --- -

Segunda pergunta: que motivos levaram a 
Eletrosul a des_estabilizar, a disistit de Ilha 
Grande, sabido que o seu ~usto não seria tão . 

elevado e, _quando, inclusive, _essa ponte era 
urri Caminho para a sua execução? 

De resto, muito obrigado a V. Ex~ 

. DISCURSOPRONUNC!ADOPELOSR. 
OD SABÓIA DE CARVALHO NA SES
SÃO DE 23-5-89 E OOE; ENTREGUE 
Á REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBU
CADO POSTE!ORMENTE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, SrL_Ministro Vicente Fialho, das Minas e 
EneTgiã, o Senado--teve o. cUida à o. de se apro
fundar rpWto na ·crise de energia elétrica no 
Brasil. Eu participei de uma Comissão Parla
mentar que visou. primordialmente, apurar as 
razões de um racionamento de energia elétrica 
que, de certo modo, indignou o Nordeste, por
que nós tínhamos _racionamento no Nordeste 
quando se dizia que lá isso não era necessário: 
problema de hora de verão e outras coisas 
tantas atinentes à ener9ia elétrica. Inclusive, 
a hora de verão, também, não deveria ser apli
~da no Nordeste, até por questões tipicamen-
te científicas. _ 

Louvo no pronunciameto de V. Ex", o_Minis
tro das Minas e_ Energia, a nova imagem que, 
nesta tarde, princípio de noite, nos concede 
sobre o problema da energia elétrica, porque 
eu confesso a V. BCI' que a visão que nós tinha
mos,. em razão desta_ ComiSS.ão; rios propi
ciavá um Verdaêh~iro· caos nci setor d~ ~nergia 
elétrica, que devesse necesSariamente ocOrrer 
na década ~e 90, nãb foSsem os CUidados 
esPe-ciais a serem apliCaâos peJos .GOVemo 
Federal. 

Hoje, V. ~~_nos pinta um quadro totalmente 
diverso. Daí, porque, nas minhas indagações, 
eu gostaria de perguntar a V. Ex• sobre os 
problemas de pequenas usinas, pQis havia 
uma cuja parte não funcionaVa;- outra com 
determinada rachadura, não podendo funcio-
nar em toda sua potencialidade; algumas que 
tinham duração limitada, podendo o_ correr aci~ 
dente a qualquer instante. Enfim, era este o 
_quadro que tinharrios, como também a ener
gia elétrica cedida pela Eletronorte à Chesf, 
para que fosse possível abastecer também o 
Nordeste, porque o que se produzia com a 
Usina de Paulo Afonso já não era suficiente. 

Sr. Ministro,_ gostaria de escla_recer exata
mente isso. Aqueles dados cole_tados pela Co
missão de Inquérito que apurou as razões do 
racionamento, tudo isso já está superado? Isso 
fof venéidó? Essas providências foram adota
das? Essas _ _verbas de que fala V. Ex', esse 
emprego do dinheiro público em favor de no~ 
vas geradoras de energia elétrlca, afastam real
mente o fantasma da década de 90, quando 
poderíamos ir a um colapso do fomecimentô 
de energia elétrica? 

Esta a indagação ini~ial que faço a V. Ex•. 
Muito embora não seja da convocação o 

problema do álcool como energia, porque es
tamos. tratando necessariamente __ da energia 
elétrica, a mim me preocupa o que está acon
tecendo, neste momento, ao consumidor do 
álco_ol combustível, como também às indús
trias montaçl_oras de veículos automotores. 
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Pergunto se a era do álcool realmente pas
sou? Supriu bem ao Brasil o Proáko-ol? Já 
não é necessário? O qüe-vàinos--expe·rimentar 
agora é apenas uma compatibilização desse 
plano com a nova realidade, sem que o plano 
tenha necessidade de subsistência? Não é 
mais necessário o Proálcool? Esquecemos já 
o problema que dizia respeito à poluição, o 
argumento de que o álcool não polui? Já não 
é mais necessário pensarmos, por exemplo, 
que o álcool é uma fonte sempre renovável? 
A cdse de petróleo deixou de preocupar ao 
Brasil? 

Uma pergunta final: a Petrobrás tem prejufzo 
com a produção de álcool? Esta é a pergunta 
básica de minha inteJVenção, Sr. Ministro. 

Conhecendo a competência de V. Ex~. já 
tão demonstrada, em sua vida, em outras oca
siões, não tenho dúvida de que o Ministério 
das Minas e Energia está entregue a hábeis 
e excelentes mãos. Tanto assim que acredito 
que aquela realidade estarrecedora de alguns 
meses atrás já está alterada, e o otimismo 
de v< Ex' é a demonstração _de que tudo no 
Brasil pode reaJmente ter um final feliz. 

São estas as indagações que dirijo a V. Br. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
CID SABÓúl DE CARVALHO NA SIÕ$
SÃO DE 23-5-89 E Q(fJ!, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBU· 
0100 POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço a v. EX' a presteza da-resposta -e 
também a segurançã com que ela nos foi ofer· 
tada. Não esperava coisa diferente _vindo de 
uma autoridade que tão bem sabe exercer 
suas funções, os ·seus cargos e encargos. Fico 
satisfeito com as respostas obtidas. 

Muito obrigado. 

D!SCURSOPRONU!'/C!ADOPELOSR. 
GD SABÓM DE CARVALHO NA SES-' 
SÃO DE 24-5-89 E QUE. ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR,SERú\ PilBU-
0100 POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para questão de ordem) -
Sr. Presidente, acabamos de assistir ao traba
lho de V. Ex" na Presidência da Casa, à votação 
dess_es destaques supressivos e à respectiva 
aprovação dos mesmos. 

Significa dizer, Sr. Presidente, que tudo isso 
voltará à Câmara Federal e que poderá a Câ
mara Federal, como já tem feito em algumas 
oportunidades~ desprezar o trabalho senatorial 
e aprovar esta lei tal qual teve origem na Câma
ra Baixa do País, portanto, naquela Casa Legis
lativa. 

Mas, Sr. Presidente, há um detalhe sobre 
o qual eu gostaria de chamar a atenção de 
V. ~ ao tempo em que levanto esta questão 
de ordem. I:: que estamos diante de uma ver
dadeira arguição_ de inconstitucionalidade dos 
arts. 3_9, 6?, 79 e 8? desse projeto de lei. 

Pergunto a V. Ex~ se o Senado decidir, na 
questão de ordem que agora levanto, que há 
inconstitucionalidade nesses artigos, mesmo 

assim poderá a Câmara Federal reinduí-IOs 
e resguardar o projeto originário que assini 
iria à s·ahçãO com perspectiva de se transfor-
mar em lei? -

Por isso faço a presente questão de ordem, 
para que V. Ex~ declare, como Presidente da 
CaSa, a incostitucionalidade dos arts. 3'~, 6<~ 
79 e 89, por colidêncla absoluta com o art. 
61 da COnstl~íçã_o Federal, que reza: 

"Arl 61. A iníciativa das leis comple
mentares e ord_inárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Naciona1, ao Presidente daRe
pública, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunats Supe"dores, ao Procuiador-
Geral da República e aos cidadãos, na 
fOrma e nos casos previstos nesta Consti-
tuição.'; - -

Ora, Sr. Presidente, com 'este dispositivo, 
que a Câmara poderá reincluir, está uma ses
são do poder de propor do Senado Federal 
para uma Comissão não integrante do Poder 
Legislativo, mas que se anexa, por sua Vez, 
à Urh~ ·çoriiiSsão -aa Câmara Federa1. Eritão, 
o Senado estaria, por este dispositivo, cedendo 
urna de suas competências para uma Comis
são cuja forrrlaçáo não se define, sabendo-se 
apenas que atuará junto a uma Comissão da 
CâmarZf Federal. 

Como isso põe em risco a própria Consti
tuição, na clareza de suas disposições, quando 
trata do Congresso Nacional, quando trata do 
Poder Legislativo e, especificamente, quando 
fala das leis, portanto da iniciativa das leis, 
faço esta questão de ordem, para que a Presi
dência .do Senado declare a inconstituciona
lidade destes dispositivos, sendo capaz essa 
declaração de V. Ex', por força da questão 
de ordem, de inibir a Câmara da reintegração 
desses artigos no projeto original. 
· A incostitucionalidade tem_caráter absoluto 
e, ·assiin, não se permitiria a continuidade do 
atentado à letra constitucional, nem mesmo 
por urila Casa Legislativa. 

É a questão de ordem que faço a V. Ex',
Sr. Presidente. 

DISCilRSOPRONCJNC!ADOPELOSR. 
CID SABÓM DE CARVALHO NA SES

-SÃO-DF24-5-89 E QUE, ENTREGilE 
À REVISÃO DOORADOR, SERIA PUBU-
0100 POSTERIORMENTE. . 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB _:·cE. Para expliCação pessoal.)
Sr. PreSidente; na verdade, o Senado decidiu 
pela rejeição desses quatro artigos sem ne
nhum argumento. Apenas decidiu rejeitar. 
Não houve a menor argumentação, não houve 
fundamentação, não houve nada. 

Minha questão de ordem, evidentemente, 
não é para que V. Exf-Substitua o Supremo 
Tribunal Federal, que, por sua vez, tem que 
ser complementado por esta Casa Sabemos 
que as inconstitucionalidades são declaradas 
pelo Supremo, mas passam, necessariamen~ 
te, por aqui; sem passar por aqui, não há in
conStitucionalidade. 

Mas o que eu queria, e foi obtido, graças 
à inteligência de V. EJcl', é que ficasse registrado 
nos Anais da Casa. Por_ que a_ supressão dos 
arts. 39, 69, 79 e &? Garo que essa rejeição 
foi pela inconstitucionalidade. Que inConstitu
cionalidade?_ Uma inconstitucionalidade_ que 
se argumenta, não a -que decide. Mas a que 
vem como argumento, como razão, como 
mérito de uma decisão, sem ser a inconstitu
cionalidade que alcança as leis e_ não os proje~ 
tos, inconstitucionalidade declarada pelo Su
premo e referendada por esta Casa. 

É evidente que o cuidado do Senador Mau~ 
rído COrrêa- é- plenamente- elogiável, mas não 
tem de corrigir a minha questão de ordem, 
que, sob o ponto de vista jurídico, alcançou 
o seu magno objetivo de não permitir ao Sena
do aplique uma decisão sem mérito, sem ar
gumento _e sem declaração da razão pela qual 
assim procedeu. 

. Esta era a razão_ d~ minha explicação pes
soal, Sr. Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 
(*)COMISSÃO DE ASSUNTOS 

SOCIAIS 

- 1 • ReUnião (instaiaçãõ ), reaiizilda 
·em 11 de maio de 1989 

Às quinze hor~s do dia onze de maio de 
mll novecentos e oitenta e nove, na sala de 
reunião da COmissãO, Ala Senador Alexandre 
Costa, presentes os Senhores Senadores: José 
lgnácio Ferreira, José Paulo Biso!, Carlos Pa
trocínio, Edison Lobão, Ronaldo Aragão, Juta
Àl"_Magalhães, Nabor Júnior, Raimundo Lira, 
Cid Sab6ia de Carvalho, Maurício Corrêa,João 
Lo_bo, franc;isco.Rolleroberg e Dirceu Carnei
ro, reúne-Se-a COmissão de Assuntos Sociais. 
Deixam de comparecer por motivo justificado, 
os Senhores Senadores: Almir Gabriel, José 
Fogaça, Ronan Tito, Humberto Lucena, João 
Calmon, Nelson Wedekin, Odacir Soares, Leu
rival Baptista, Carlos Alberto, Carlos De'Carli, 
Jarbas Passarinho, Mário Maia, Ney Maranhão 
e Jamil Haddad._ Regimentalmente, assume 
a presidência o Senhor Senador Francisco Ro
Demberg, anunciando qu a presente reunião 
destina-se à: eleição do Presidente e Vice~Pre_
sidente da Comissão para o biênio 198_9/90. 
Distribuídas_ as cédulas, o Senhor Presidente 
COT!vida para escrutinador o Senhor SenadOr 
DirÇeu Carneiro,_ Findei a- Votação, verifica-se 
o seguinte resultado: Para Presidente- Sena
dor José Ingácio Fe~ira, 13 (treze) votos. Para 
Vice-Presidente - Senador Carlos De'Carli, 
13 (treze) votos. São declarados eleitos, por 
unanimidade, os Senhores Senadores José 19-
nácio Ferreira e Carlos De'Carli, Presidente e 
Vice-Presidente, respectivamente. Assumindo 
a direção dos trabalhos o Senador José Igná
cio Ferreira agradece em seu nome e do Se
nhor Senador Carlos De'Carli a honra com 
que foram distinguidos. Finalmente, o Senhor 
Presidente _comunica que as reuniões ordiná· 
rias serão reaUzadas às quintas-feiras, às 10:00 
horas (dez) horas, na sala de reuniões da Co
missão - N~ 19 (dezenove) -Ala Senador 
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Alexandre Costa do Senado FederaL Nada 
mals havendo a tra"@r, encerra~se a reunião, 
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, SeCretário
da Comissão, a presente· ãtà qUe, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e demais membrOs presentes. José fgnãcfo 
Ferreira.:.- José Paulo Biso/- Carlos Patro
cínio --= Edison Lobão - Ronaldo .Aragão -
Jutahy Magalhães- Nab_or Júnior---:- Ra[ml.{_n· 
do Lira- Od SahóliJ de CiJ!YÇJ}ho ~Maurício 
Corrêa-João Lobo ......;.Fr~m_CjsÇo Ro!Jemberg 
- Ditceu Caflielro. - -- '- ---. · 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

2" Reunião Ordinária, realizada 
em 17 de maio de 1989 

Às onze horas do dia dezessete de maio 
de mi1 novec:entos e ç!tenta e nove, na sala 
de reuniões da Corriissão, Ala Senador Alexan
dre Costa, sob ~ presidência do Senhor Sena
dor João Calmon, reúneRse a Comfssão de 
Educação com a presença dos Senhores Se· 
nadares Wils_cin :Martins, !'1al!Jo_ae_nevides, 
Edison Lobão, João Menezes, Fernando Hen· 
rique_ Cardos-o~· Afonso_ Arinos, Antônio Luiz 
Maya, Carlos Patrocín~o, Ney Maranhão, Ger- _ 
son Camata, JQrge Bornhausel) e Meira Filho .. 
Deixain de comparecer P,Or l-nativo justificado . 
os Senhores Senadores Aureo MeU o, José Fo- . 
gaça, Luiz Viana Filho, Márcio Lacerda, Nelson _ 
Wedekin, Alfredo CampOs, Ronaldo Aragão, __ · 
Hugo Napoleão, Dirceu carn-eiro~ :JoSé lgnário 
Ferreira, Carlos Alberto, Carlos De'Carli, Afori
so Sancho, Mario Maya e Jamil. Haddad. O 
Senhor Presidente abre -os trabalhos subme
tendo à apreciação dos membros da Cernis-_ 
são formular convite ao SenhOr Cleantho de 
Paiva Leite, Presidente ·cto IBECC - lristituto 
Brasileiro de Educaçao, Qêrlcia' e _Cultura e_
ao Sr. José Ma.rtin-s Rodrigués, Diretor do 
SEEC-Serviço Esta..tí.sfico do Ministério de 
Educação, esclarecendo que a sua proposta 
se fundamenta numa visita que realizou há 
pouco a UNESCO, eiil_Paris;-onde v~rificou 
que o último Yearbook daquele órgão, coloca 
o Brasil em aa~ (octagésimo oitavo) lugar em 
dispêndios públícos com a educação em rela
ção ao PNB ~ Prod.vto Nacional Bruto, quan
do há alguns anos era o- _soo octagéstimo ). 
Observa ainda que os dados são-Q,istqrçidoS, 
já que o Brasil não forne-ce os informes sobre 
os dispêndios Munlclpafs coin a eduCação. 
Ainda com a palavra, o Senhor Presidente pro· 
põe, com base nas n·ovas atribuições da Co
missão no que concerne à formação e aperfei
çoamento de recursos humanos e o artigo 
75 da Lei OrQâniéa dos "Partidos, a criação 
do Instituto de F armação Política. Para tanto, 
designa os Senhores Senadores Fernando 
Henrique Cardoso e Afonso Arinàs para se 
encarregarem da formação desse [nstituto. 
Có1ocadas em votação, as _dua~ propostas são 
aprovadas por unanimidade. Usam da palavra, 
tecendo considerações sobre_ o assunto os Se
nhores Seriadores Afonso Ar.inos, Femancl._ó 
Henrique Cardoso, -Antônio [,..uiz _tfltaya e Ney 
Maranhão. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
salienta a linportância de rrianter cantata com 

a Comissão de Educação da Câmara dos De
Putados, que segundo explica, já começou a 
apreciação de u!-n projeto sobre a Lei de Di.re
trizes e Bases_ da EaUcação N~donal. a fim 
de estabelecer um cionograma_dos_ trabalhos 
da ComiSSãó-de_Educaçãq do Senado Federal _ 
em relação à elaboração do r~ferido doeu-

-rriento. Aseguir,_conced_e a Palavra ao Senhor 
Senador Antônio Luiz Maya que sugere sejam 

- oUvidas ~stidades corno a ASsâdaç_ão de Edu
Cadores- CatólicoS ·.:..:-AEt.-e "P\BESt -Asso-
Çiaçã_O Sristiej~a-çle ~colas $uperiores Cató· 
licas, -Sõbie. ·as. nqvas- diretriie"::; da educação. 
O Senhor Presidente ressalta que a Comissão 
ouvirá algumas entidades que já elaboraram 
textos sobre a Lei de Diretr_izes e--Bases da 
Educação comO subsidio aos_ tçabalhos da Co
missão. Nada mais havendo a tratar, a presi· 
dênda encerra a reunião~ lavrando eu, Eugê
nia Maria Pereira Vitorino, secretária, a pre
sente ata' que lida e aprovada, Será assinada 
pelo Senhor Presidente. --s_enãácir JOão Cal· 
m_on!._ F\_esidente. 

("')Republicada po~ haver saldo c0n1 in-cof
re_ç,_õe.s no DCN (Seção 11} de 16-.5-89, P.ágina 2082 . ~~ .. . .. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

-- 7• Reunião, reaUzada 
em 16 de maio de 1989 

-"Às ·onze horas do -dia -dezesseis de maio 
-de mil novecentos e oitenta e nove, nà sala 
de reuniõês da_ Comissão, Ala Senador Alexail
Ctre Costâ,1>iêSerues óS Senhores SenadoreS 
-Mauro Benevide_s, Presidente, Meira Filho, 
PompeU de SOusa, João Lobo, Dirceu Car· 
neiro, Mauro Borges, Saldanha Derzi, Mauricio 
CõiTêã, Ney Maranhão, Wilson Martins, Ro
n~dq_ Aragão, Carlos De Carli, Aureo Mello, 
os Deputados SQmaririga -SeiXas e· Geraldo 
Camp.Os, reúne-se a COroí.$São dO bistritó_Fe
der91. Deixam de comparecer por motivo justi
ficado os Senhores Senadores Márc_io Lacer
da; f\ILJ~io Bezerra. Francisco Rollemberg, Ira
pua~_ ~_ostã Júnior, Leopoldo Per_es, Odacir 
Soar:es. I:-ourival Baptista, José Paulo Biso!, 
Chagas Rodrigues e Jamil Haddad. Abrindo 
a sessão, o Senhor Presidente dispensa à leito
rã da Ata anterior que ê dada como aprovada 
e em -~eguida solicita ao Senador Meira Filho_ 
que leia seu parecer favorável por constitu
cional e jurídico, referente à Mensãg-em n" 15 
de 1989, "do Senhor Governador do Distrito 

, Federal, encamtnhando -ao· Senado Federal, 
o Plano de Governo do Distrito Federal para 
o ano de 1989". O Senhor Presidente _e_scla

_rece qu~ -os Senhores Senadores 0\avo Pires, 
Francisco Rollemberg e Mauro Borg-e5devol
veram o Projeto sem apr~ntar VÇ?to em sepa
rado. Colocando a matéria em discUssão Q$ 

Senhgres sénadores.Maur(c_iQ Corrêa e Pom
peu d~ Sousa manifestam que esta o no aguar
_do do_de~Jhamento da planificação pelo Sr. 

Govf!fna.dor, votando favoravelmente_ ao pare
cer Que em votação é aprovado por unanimi· 
da.de. O_ Senhor Presidente: pass_a então ao 
segundo item da pauta que re(ere-_se ao Pro
jeto de Lei dõ"Dísti-iio Federal n" 02 de_l989, 
que "estabelece diretrizes, critérios e comeúdp_ -
miniino para elaboraÇão do Plano DirEitor do 
Dtstrito Federal, ft.Xa competência da_ Câmara 
Legislativa do Distrito Fêde~:al para sua aprova· 
çãq e dá outras provídências", e comunica 
que o Senhor Relator, Senador Francisç_Q Ro
llemberg está ausente da cidade e que o mes
mo havia solidlado uma dilatação do prazo. 
O Senhor Presidente sugere que se passe ao 
próximo item, .deixando este para a prÇ>xima 
reunião com a presença do relator. Em discus
são o Senhor Seriádor Pompeu de Sousa de
clara ser favorável que se_ _aguarde o parecer 
ea acha extremamente prudente a dilatação 
dO-prélzo, esclarecendo que se "aprovado-o Pro-: 
jeto de auto(iÇJ_do Senador Pompeu de Sousa, 
terão que ser feitas várias alterações no Plano 
de Governo. PasSãnao-se a_p item te'rc_eiro_ -d:a_ 
Pauta que refere-se ao Anteprojeto de- Lei do 

-Distrito Federal que "dispõe sobre a partid~ 
pação popuJar no processo Legislativo do Dis
trito Federal", que tem também como_ relator 
o Senhor-senad_o_.r __ f~:an_cisc:Q Rollemberg. O 
Senhor Presidente sugere que se_ aguarde para 
a próxima reunião com a presença do Senhor 
Relator. Com a palavra o Seríàdor Maurício 
Corrêa que acreditando na clareza com que 
foileito o parecer o mesmo tem condições 
de ser vótado ainda nesta -reun!ãh. O Sê_i-tador 
Pompeu de Sousa, apesar de concordar com 
o Senador Maurício Cõifêa; i:I.Cha que em ho
in.erlagem ao Senador_ Francisco RqUE;-rni;)erg, 
deva-~ deixar .à .Pié>?<ima reunião a __ votação 
deSte parecer. O Senhor Presidente rediStribui 
<:1o Senador Ronalçio Aragão que adota o pare
cer favorãyel por constitucional e jurídiCo. Co
locado em discussão e votação é_ p mesrnc;> 
aprovado por unanimidade. Passando ao últi
rlio item sobre a áenúncia do Senador Mau- -
ricio Corrêã, "refei-eflfe _ao coritrato de presta- -
ção de serviços~ di~ do de -25-8~813, _ç:elebran
do ent!:e a CompàOhi? de Ágüa _e Ei9ot6s 
de Brasília - ÇAESB e a Empresa Enge-Rio, 
Engenharia-e Coi1Stdtori_a SA-..~ COm~~ ausên· 
cia do relator o Senhor Presidente qu~stiona 
se deve ser distri_bl.!ido_"a Outro Senador para 
relatar. Com a palavra o Senador MaUrício Cor~ 
rêa sugere que seja designado outro relator 
por se tratar de parecer-por diligência aó Exe
cutivo local e ao Sindágua, para prosseguir 
o andamento da -meSniã. O Senhor Presidente 
indaga ao Senador Ney Maranhão se poderia 
relata-r este processo. Respondendo afirmati· 
vamente o _Senhor Senaçior f'ley Mar?~nhão 
adota o paiecer qUe após lido e discutido é 
aprovado por unanimidade_._ Ao-finalizar os~ 
nhor Pr_esidente c61-nunica aos niembros da 
Comissão, mais especificamente .ao Senador 
Mauricio Corrêa, que já foi enviado o relatório 
resumido da ExeCução Orç~mentária do Dis
trito Federal, e dá por encerrada a- sesSão. 
Ncida mais -havendo a tratar, eu, Carlos Gui
lherme Fonseca, SeCretário da COri1iS$ã_O, la
vrb a presente Ata que lida e ~aprcivãda ser_á 
assinada pelo Senhor Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço c saber que o Congresso Nacionàf aprovou, nos termos do art. 25, § I•, inciso I, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, e eti, Nelson éameiro; Presidente do Senado Federal, prom1Jigo 
a seguinte ·· · 

DECRETO LEGISLATIVO N• 07, DE 1989 

AproWl o texto do Decreto-Lei n• 2.396, de 2j de dezembro de 1987, que "altera a legislação 
do Imposto de Renda das pessoas físicas e dá outras providências". · 

Artigo único. É aprovado o texto do De-creto-Lei n' 2.396, de 21 de dezemb~o de 1987, que 
"altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas flsicas e dá outras providências"". 

Senado Federal, 2 de junho de 1989.-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o CongresSo Nacional apr6vou:-nos terrnos do art. 25, § 1 •, inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 08, DE 1989 

AproWl o texto do Decreto-Lei n• 2.452, de'29 de julho de 1988, que "dispõe sobre o 
regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação e dá 
outras providências". · · 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho de 1988, qúe "dispõe 
sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação e dá outras 
providências". _ _ _ · 

Senado Federal, 2 de junho de 1989 . ....:.senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 69• SESSÃO, EM 2 DE
JUNHO DE 1989 

!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Parecer 

- N9 78/89, redação final do Projeto de 
Lei do Senado n9 23/89, que estabelece 
normas para a privatizaç-ão-das empresas 
públicas e de economia_ mista. e dá qutras 
providênCias. 

1.2.2- Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do SenadQ no 1;3~/89_. 
de autoria do Senador _francisco__Rollem
berg, que assegura, às coOPerativas de 
produtores rurais, prioridade na aplicação 
de recursos provenientes de programas de 
incentivos fiscais para implantação de 
agroindústrias e dá Outras--pr'ovfdêndaS. 

-Projeto de Lei do Sehado rt 134/89, 
de _autoria do Senador José lgnácio Fe;r.: 
reira, que dispõe sobre operações de ·cré
dito e financiamento, no âmbito da Admi
nistração federal, e dá outras providências. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVIDES -~a· 
boração de leis ordinárias e complemen
tares para apUcabilidade das normas cons
titudonais. . --~ . __ _ . .. 

SENADOR DJRCEG CARI'IEJRO, pela 
ordem - Partldpaç!o da Comissão Dire
tora do Senado Federal na ~gilização _do 
processo de elaboração das leis mem:i9-
nadas pelo sr. Mauro Benevides. 

O SR. PRES!DE!'[JE - Esclarecir:nen· 
tos a respeito do assunto objeto dos disc:ur-

SUMÁRIO 
.sos- Q()s Srs. Mauro Bevevides e_ Pirceq 

_ ~<:?!melro. 

SENADOR M4R!Oio1Al4 ~Preservação 
e conservação da natureza. Rea1ização do 

::~fórum ecológico popular: "Alerta Brasil." 

1.3-0RDEM DO DIA 

-_ Redação final do Projeto de Lei do DF_ 
n~ 5, de 1989, de iniciativa do Governador 
-do Distrito Federal, que----=-Conta em- dõbro 
_p tempo de serviço efetivamente prestado 
-em BrasílJa, no periodo Compreendido en
tre 21 de abril de 1960 e 20 de abril de 
1962, por funcionários civis do Governo 
do Distrito Federal. Aprovada. A sanção 

-do Governador do DistritO Federal. 
Redação final do Projeto de Lei do Sena

do n<> 17, de 1989, de autoria do Senador 
Jamil Haddad, que proíbe a existência de 
celas para castigo de presos e dá outras 
provtâências. Aprovada. A Câmara dos De
putados. 

Redação final do Projeto de Lei do Sena--
do_n~ 3B, de 1989, de autoria do Senador 
Lourernberg Nunes Rocha, que suprime 
o item V do art. 176 e acrescenta um item 
V ao art. 177, renumerado-se os demais 
da Lei no 4. 737, de 15 de julho de 1965-
_(_C6djgo Eleitoral)~ Aprovada. A Otmara 
dos Deputados. 

Projeto de Lei_ do DF n~ 8, de 1989, de 
inídaUva do ·aovema'dor dO -DIStrito Fede
ral, que altera o art. n.,., g3 do Decreto-Lei 
n" 82, de 26 de dezembro de 1966, e dá 
outras providências. Discussão encerrada, 
ficando a votação para outrã oportunidade. 

Projeto de Lei do Senado nç 153, de 
1978 -:-- Complementar, de autoria do Se

. _m.d9r Frat1_co Montçro~ que permite aos 
assalariados~ utilização do PIS/Pasep para 

o" custeio d~ curso superior feito pelo pró
prio interessado ou por seus dependentes. 
Declarado prejudicado. Ao_ Arquivo. 

Prbjeto de Lei do_ Senado n9 159, de 
1978 ~_Complementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que dispõe sobre 
a obtenção de empréstimo simples pelos 
servidores públicos, dos recursos gerados 
pelo Programa de Formação_do Patrimó
nio do Servidor Público {P'asep). Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado ç 252, de 1978 
·-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson __ carneiro, que acrescenta- disposi
tivo à_Lci Cgni.plementar nç 26, de 11 de 
setembro de 1975, que dispõe sobre o PlS! 
Pasep, para o fim de autorizar a concessão 
de empréstimos simples aos participantes 
do fundo. Dedarado prejudicado. Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei do Senado n.,., 330, de 1978 
--Complementar .. de autoria do Senador 
Franco Montara; que estabelece a partici
pação de representantes dos trabalhado
res é âos funcionários na administração 

_do PIS!Pasep. Dispõe sobre a des_centra
lização do PIS/Pasep e sua administração 
nos municfpios. Determina que _os recur
sos do PIS/Pasep serão aplicados prereren
cialmente no financiamento da produção 

- de alimentos, vestuário, habitação e -outros 
bens de uso ou consumo popular. Deda
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1_- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR !TAMAR FRAI'ICO - Mant· 
festação de militares i nativos. "Pretexto de 
crise"- artigo do jornalista-Rui Lopes . 

SENADOR RCJ/ BACEU.R- Dia inter
nadónal dÕ"eacau. Crise no setor do cacau. 
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SENADOR CHAGAS 111JDRf(J(}E$ -
Criação da comissão de estudos territo-

ri~ENAPOR AUREO MELLO- Aniazô
nia. 

SEIYADOR JíAMAR FI/NiCO:.... Des
congelamento das prestações do Sistenia 
Fmanceiro da Habitaçáo. 

SENADOR LOORIVAL BAPtiSTA:__ "O 
busto de Afrânio Peixoto"- artigo de Jo
sué MonteDo. 

1.3.2 - DesJgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -ATO DA COMISSÃO DIRETO
RA 

-n' 10, de 1989. 

-- -- -

3 ~ ÃTÔS DÓ PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

:~N• 151/89 (republicação), e 61189 

4-PORTARIA DO PRIMEIRO SE· 
CRETARIO DO SENADO FEDERAL 

.~n•20/89 

5-PORTARIA DO DIRETOR-GE
RAL DO SENADO FEDERAL 

-n•22189 

6-PORTARIA DA SaBSECRETA· 
RIA. DE ADMII'IISTRAÇÃO DE PES· 
SOAL DO SEI'IADO FEDERAL 

-n<~l/89 

i -II'ISTITCITO DE PREVID~CIA 
DOS CONGRESSISTAS 

- ResoJução n9 2/89 
-Portaria 
-Ata da 2• reunião ordinária realizada 

em 26-4-89 

8 -ATAS DE COMISSÔES 

9 -MESA DIRETORA 

lO- LiDERES E VICE-LIDERES 
DE PARTIDOS 

11- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÓES PERMAI'IEI'ITES 

Ata da 69" Sessão, em 2 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa Áureo Mel/o e Lavoisier Maia 

ÀS 9 HORAS ACJ1AM.SEPIIESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

- Nabor Júnior- Leopoldo Peres- Au· 
reo Mello ....:.... Mauro Benevides - Francisco 
Rollemberg- Ronan Tito- Pompeu de Sou
sa. 

O S,R. PRESIDEI"ffE (Pompeu de Sousa) 
- A lista-de presença acusa o compareci
mento de sete Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, dedaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. _ 

O Sr. 1 o SecretáriO procederá à leitura do 
Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Parecer 

PARECER N• 78, DE 1989 
(DA COMissÃO DJIIETORA) 

Redação final do Projeto de Lei n' 23, 
de 1989. · 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Let do Senado n" 23, de 
1989, de autoria -do Senador Jutahy Maga
lhães, que estabelece normas para a privati
zação das empresas públicas e de economia 
mista, e dâ outras providêndas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 1" de junho 
de 1989. - Mendes Cana/e, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator - Nabor Júnior 
-Aureo Me/lo. 

ANEXO ÁO PARECER N" 7B, DE I 989 

Estabelece normas para a privatização 
das emprestis públicas e de economia 
mista e d_á outras providências. 

O Cõrigr€!sso Nadónal deç-reta: _ _ 
Art~~l9 É obrigatoriamente submetido -à 

apredação do Congresso Nacional o Progra
ma federal de Desestatização da Economia 
Nacional. 

Art. 2~ Dependerão de aprovação do 
Congresso Nacional os projetas de privatiza
ção das empr~as públicas e de economia 
mista. 

Parágrafo" único. Compete ao Pcider EXe
cutivo encaminhar ao Congresso Nacional, se-
pàradamente, oS: projetas de privatização dcis 
empresas a que se refere este artigo, devida· 
mente acompanhados das respectivas reava~ 
liações de seus ativos reais. 

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

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (F"ompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

sao lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 133, DE 1989 

- ---Assegura, a coopdt~tivas de produtores 
rurais, prióddade na aplicaÇão de recur
sos provenientes de pro'gramas de incen-

-tivoS Dscais para Implantação de agroín~ 
-
0
-aústrias e dá OUl!'QS providências. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19 A-aplicação de recursos originários 

de programas de incentivos fiscais regionais, 
para ifnplantação de agroindústria, destinar
se-á,._ observados os demais requisitos previs
tos em lei, prioritamente, a cooperativas de 
produtores rurais. 

Art. 2° É reduzida em 50% a ali quota devi
da do imposto sobre Produtos Industrializados 
(lP) referente a máquinas e implementas agrí
colas adquiridos por mini, pequenos e médios 
produtort::_S. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no 
"caput", são considerados mini, pequenos e 
médios produtores aqueles assim classifica
dos conforme a normatização aplicável a ope
rações de crédito rural. 

Art. _ 3~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

JuStificação 

t: sobejaÍnente conhecido o processo de 
crescimento verificado no: agro brasileiro nas 
duas últimas _décadas. A incorporação cons· 
tante de novas áreas agricultáveis e a difusáo 
maciça de tecnologias modernas propiciaram 
o incremento continuado da produção e pro
dutividade no período. O Processo- foi acom
panhado de expressiva concentração na estru· 
tura do uso e da propriedade do solo, com 
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as conseqüências previsíveis em -tel'inos de 
esvaziamento do campo e crescimento para
lelo da população marginalizada na periferia 
dos grandes centros urbanos. 

,É conhecido, também, o fato de uma pri
meira fase desse processo, baseada no subsi
dio creditício intenso nas áreas de custeio, in
vestimento e comercialização, ter-se esgotado 
em 1980. Desde então, ap6s um breve período 
de retração, o s_etor voltou a crescer de forma 
dinâmica, elevando os patamares de_ produ
ção a pontos nunca antes alcançados, nos 
últimos quatro anos. Deve-se ressaltar que es
se crescimento ocorreu apesar de o estímulo 
crediticio não ter ainda sido substituído por 
completo por urna política estável de preços 
mínimos compensadores. 

Tudo índica, contudo, que o novo surto de 
crescimento penalizará, ainda mais, pequenos 
e médios produtores. A es_cassez de recursos __ 
próprios, somada à inexistência de crédito
abundante e genefO-?O, dHic!_!lta,_ se não impos- _ 
sibilita, a reposição das máquinas e imple
mentas necessários à produção~ Daí, a dete
rioração progressiva das condições de con- -
corrência de pequenos e médios prodi.itofes 
em face do grande, mesmo em conjunturas 
favorávets de mercado. A persistir essa situa
ção, pode-se prever, no bojo do crescimento 
do setor, a intensificação do proces!o de con-_ 
c.entração fundiária e de sua conseqüência in
desejável: o êxodo rural. 

A presença- do pequeno e médio produtor 
e sua significação quantitativa é necessária pa· 
ra o desenvolvimento equilibr_ado__do _agro e 
da economia como um todo. _Urge, portanto, 
criar condições para que conjunturas de mer
cado eventualmente propícias possam benefi· 
dar, na mesma proporção, a pequenos e gran
des. 

Para tanto, para incrementar o ganho do 
pequeno e médio prOdutor, para assegurar
lhes condições de retomo do trabalho por eles 
despendido, propomos os dois dispositivos 
que constituem o projeto ora apresentado. A 
prioridade das cooperativas na alocação de 
recursos, provenientes de programas de in
centivos fis_cais regionais, para a ·construção 
de agroindústria, beneficia, diretamente, a 
massa de co_operados, constituída, majorita
riamente, por pequenos produtores. A medida 
possibilitará a retenção, por parte do produtor, 
de parte, ao menos, do ganho indusU:ial oriun
do do beneficiamento de su_a produção. Por 
outro lado, a redução em 50% da aliquota 
do IPI devido pelo fabricante, por ocasião da 
venda de máquinas e implementes, permitir
lhes-á a resposição mais rápida, e mesmo o 
incremento, de seus instrumentoS de trabalho, 
com conseqüências diretas sobre o volume 
de produção, o aumento da produtividade e, 
em última instância, sobre os rendimentos do 
produtor. 

Sala das Sessões, 2 de jut'lho de 1989, -
Francisco Ro/Jemberg. 

A Comissã.o de Assuntos Económicos 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 134, OE 19jl9 ~ -

Dis~ sobre operações de crédito e 
finâhciamento, no 8mb/to da Administra
çãO Federal, e dá- outraS Pfovidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ São privativas das instituições fi

nanceiras públicas federais as operações ele 
crédito e fmanciamento, em todas as modali
dades, <:;om _a utilização de recursos geriqos 
por órgãos ou entidades da Administração Fe
deraL 

Art. 2° As entidades daAdministração Fe
deral Jndireta, excetuadas as instituições finan
ceiras que integram, é vedada a prestação de 
garantias reais ou fidejussórias. 

Art 3o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposiçõe em 
contrário, especialmente o Decreto-Lei n"· 
2.30_7, de 18 de dezembro àe 1986. 

Justificação 
- Reedita o presente projeto de lei iniciativa 

que, por interrriédio do Decreto-lei n" 2293, 
de 21 de novembro de 1986, o Poder Execu· 
tivo_ adotou, inspirado, então, em "relevante 
interesse coletivo. 

Esse texto,_segundo a Exposição de Motivos 
dos Ministros da Fazenda e do Planejamento, 
respectivamente, Dilson Funaro e João Sayad, 
tinha por corrigir duas distorções: de um lado, 
o deferimento de operações de crédito e de 
outro a prestação de garantias reais e fidejus
s6rias por enridades da Administração Fe
deral. 

Isto porque tais ações, pela forma como 
_vinham sendo conduzidas, estavam onerando 
sobremaneira o orçamento das citadas entida
des, "que pelo não-recebimento de crédito de
feridos, quer pela neceS_Sidade de adimplir 
obrigações contraídas por terceiros, em razão 
das garantias concedidas" (Em no 372, de 
20-1!-1986). . . . 

A contrapartida esperada pela medida era, 
portanto, a de dar eficiência ao sistema, reduzir 
Os SeUs prejuízos e, por força disso, obter resul
tados positivos em relação às finanças pú
blicas. 

Sem, porém, maiores explicaÇões, pelo De
creto-Lei n" 2.307, de 18 de dezembro de 
1986, o antes referido decreto-lei veio a ser 
expressamente revogado. 

E pertinente lembrar que além da mensa
gem (n9 132 de 1987-CN, na origem n? 
009787), nenhum documento acompanhou 
ao ConQresso Racional o Decretõ-Lii n~ 
2307. EXIstia,-coritudo, uffia Exposição de 

-Motivos a respeito, sonegada, no entanto, ao 
conhecimento da representação parlamentar 
do Pais. 

Embora mantida no novo texto editado ai
QUI1}_a·aprOXIinação de linguagem em relação 
ao interior, há nele com que um alargamento 
.aparente do Seu sentido original, com reper
cuss_ões f~ccis de antever, sobre aqueles cui
dados que o Decreto-Lei n~ 2293 considerava 
nec_essários. · 

~o caso da reserva quanto à análise finan
cefryt dos tomadores do~ _financiamento_s, infe· 
rida pela nomeação das instituições financei
ras públicas federais. 

Depreende-se também que a expressão ge
nérica "instituições financeiras", mesmo que 
não o signifique, em certa medida visa excluir 
agu_elas que são públicas .federais. 

Ao mesmo tempO a nOva orientação enfra
quece, sem que de forma explícita, a preocu
pação manifesta a princípio com os resultados 
das operações de crédito previstas. 

Quanto às garantias, tambérri as exclui mas 
desconecta, o que não ocorria no conjunto 
anterior, esse prcrc::"edimento da nova rrlaileira 
de proceder às deliberações dos créditos e 
fmanciamentos. 

Na "CPI da Corrupção," o ex-presidente do 
Banco do Brasil S.A., Camilo Calazans, consi
derou que a abertura dessa válvula nada mais 
foi permitir aos bancos privados se utilizarem 
dos recursos do Governo Federal nas suas 
operações de crédito, evidel'}temente ganhan
do as comissões a que fazem jus, mas, tam

_bém, ganhando condições para utilizarem es
ses recursos com outras vantagens paralelas, 
como reciproçidade de depósito e, evidente
mente também dirigir os financiamentos para 
setores ou clientes em que eles tenham maJor 
interesse"._ 

Em decorrênci_a aesses aspectos, Camilo 
Calazans assegurou que a mudança verificada 
significou ''um prejUíz-o para a economia do 
País". Isto porque recursos deveriam ser re
passados para programas de desenvolvimen
to agríc.ola, programas para regiões mais ca
rentes", ou seja para "setOres que, pÕr iião 
darem condições de maior lucro e de menos 
risco à rede bancária, ficam alijados do pro-

- .cesso de financiamento". 
Pelas suspeitas existentes em relação à for

ma como que houve a substituição de um 
texto pelo outro, pelo que caracterizou esse 
procedimento __ o modo como sllo tratados, a 
nível do Poder Executivo Federal, os proble
mas e questões da administrélç_ão pública bra
sileira, acreditamos de bom alvitre reeditar, na 
forma de Projeto de lei, a substância do Decre
to-Lei n9 2293, de 21 de novembro de 1 986L 

Mas não só por esses fatos, mas pelo mérito 
do que contém porquanto dá à matéria das 
finanças públicas um tratamento condizente, 
mais qu~ nunca necessário, em busca da efi
ciência nos maiS variados sentidos. 

Sala das Sessões, 2 ·de junho de 1989. -
José lgnácio Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRElD-LEI N• 2.307, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE I 986 

Dispõe sobre as operações de crédito 
e financiamento, no âmbHo da Adminis
tração Federal, e dá Outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 55, item II, 
da Constituição, decreta: 

Art. 19 As operações de crédito e financia· 
menta, de __ qualquer modalidade, em que se 
utilizem recursos geridos por órgtlos ou enti-
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dades da Administração Federal, são priva-
tivas das instituições financeiras. · 

Parágrafo único. Ressalvãm-se do dispos
to neste artigo as operações: 

1- referentes a recursos vinculados aos 
fundos sob administração de órgãos ou enti
dades responsáveis por planos e programas 
de desenvolvimento regional; 

U- realizadas: 
a) entre pessoa jurídica e suas controladas 

ou subsidiárias; -
b) pela Agência Especial de Financiamento 

Industrial- ANAME ou pelo BNDES-Parti
cipações SA- (BNDESPAR). 

Art. 29 E vedado, às entidades da Admi
nistração Federal, salvo ~s que sejam institui
ções financeiras, a concessão de aval, fiança 
ou de quaisquer outras garantias. 

Parágrafo único. A vedação de que trata 
este artigo não abrange a concessão de garan
tia entre pessoa jurídica e suas controladas 
subsidiáriaS. 

Art. 3~ O Conselho Monetário Nacional 
expedirá as instruções necessárias à eXecução 
do disposto neste decreto-lei. 

Art. 4~ Este 'decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5» Revogam-se as disposições en 
contrário, especialmente o Decreto-Lei n9 

2.293, de 21 de novembro de 1986. 
Brasília, 18 de dezembrO de 1986; 165~ da 

Independência e 98Q da República. -JOSÉ 
SARNEY- Düson Domingos Fui1aro -JoâO 
&yad 

DECRETO'LEli'l' 2.293 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986 

Dispõe sobre operaçóes de crédito e 
financiamentO, no ámbito da admlnistra
ç4o federal, e dá outras providências. 

O Presidente da RePública, nõ -uso da atri-
buição que lhe confere o_ artigo 55, item n, 
da Constituição, decreta: 

Arl I~ São privativas das instituições fi
nanceiras públicas federais as operações de 
crédito e financiamento, em todas as moda1i
dades, com a utilização de recursos geridos 
por órgãos o_u entidades da administração fe
deral. 

Parágrafo único: O disposto neste artigo 
nãO se aplica aos recursos vinculados aos fun
dos administrados por entidades da adminis
tração federa] indireta, responsáveis por pla
nos e programas de desenvolvimento regio
nal. 

Art 29 Às entidades da administração [e
dera! indireta, excetuadas as instituições fman
ceíras que a integram, é vedada a prestação 
de garantias reais ou fidejussórias. 

Art. 39 Este decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 21 de nOikmb-rá de 1986; 165° da· 
Independência e 989 da RepúbUCa. - JOSÉ 
SARNEY -DHson Domingos Funaro -·João 
Sayad 

DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O 
AilTORDOPROJETó EM Sà-!JUStlf=I
b!píO:-

m-CR!MES DE_ 
RESPONSABIUDADE DO 

PRESIDENTE DA REPÚBUCA 
Nt1 EXPEDIÇÃO DO 

DECRETO-LEI N' 2.307. 
- DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986 

I.:_Através do Decreto-Lei no 2.29.3, --de 
21-11-86, as operações de crédito e financia

-mente, em todas as modaijdades, com a utm
zação de recursos geridos por órgãos ou enti
dades da administração federal, passaram a 
ser privativas das instituições financeiras públi
cas federais, conforme o seu art. 19: 

- "Art. 1 ~ São privativas das institui
ções financeiras públicas federais as ope
rações de crédito e fmanciamento, em 
todas as modalidades, com a utilização 
de recursos geridos por órglros ou entida-

- des da administração federal." 

A ExpOSição de Motivos, que ac;ompanhou 
o ã.cima referido decreto-lei, veio nos seguin

- tes termos: 

"Nos últimos anos, significativo núme
r_o de operaçôe_s de crédito, deferidas por 
eOtidades da administração federal, dei· 
xaram de ser honradas por seus benefi-
.ciários. _ _ 

Tais- entidades, frise-se, não c;lispóem, 
nas respectivas estruturas, de órgãos téc
nicos habilitados para a análise da capaci
dade financeira dos tomadores dos finan
ciamentos. 

Por outro lado, também tem sido cons
tatada a prestação, pelas referidas entida
des,- de garantias reais e fidejl!SSórias a 
beneficiários sem condições operacio
nais, ou fmanceiras, de efetuar os paga-

- _ __m_e_ntQs a que se obrigam. 
Esses procedimentos têm onerado, so

l;?remaneira, o orçamento das citadas en
tidades, quer pelo não recebimento de 
cféditos deferidos, quer pela necessidade 
de adimplir obrigações contraídas por ter
ceiros, em razão das garantias concedi-
das. _ ~ 

Com o objetivo de corrigir essas distor
ções, terôos a honra de_ submeter à eleva
da consideração de Vossa EXcelênda o 
anexo projeto de decreto-lei, que visa a 
tomar privativas das instituições financei
ras públicas federais as operações, de 

- creaito e financiamento, com a utilização 
de recursos geridos por órgãos ou entida
des da adminis![ação federal 
- Dessa restrição, são excluídas as ope
rações de aplicação e repasse de recursos_ 
vinculados aos fundos administrados por 
entidades da administração_ federal indi
reta, responSáveis pOr planos e progra
inãS de âesenvolvimento regional. 

Além disso, o projeto de decreto-lei ve
-da~- às entidades da administração federal 
i'ndireta_que não sejain instituições finan
cei_ras, <;1_prestaçã9 de garantias reais ou 
fidejussórias. 

---Justifica-se, no casO, o emPreg9. d(? de
crcto-leJ, fundamentado no art. 55, ltem 

_ n, da Constituição, por se tratar de matéria 
relativa a finanças públicas, de relevante 
interesse coletivo, que deve receber, ur
gentemente, diSciplina apropriada. Ade
mais disso, do decreto-lei cogitado não 
resultará aumento_de despesa. 

Aproveitamos a oportunidade para re
- novar a Vossa Excelência os protestos do 

- -noSSo rilais profundo respeito." 

Trata-se dci um dos raros deCretos-leis 
constitucionais, versando sobre finanças pú
blicas, sem aumento de despesa, ao contrário 
defendendo a res publica. 
2-Entretanto, vinte e sete dias após, o 

Presidente da República editou o Decreto-Lei 
n9 2.307, de 18-12-86, cujo artigo 19 tem a 
seguinte redação: 

"Art. _19 --As operaçõ_es de crédito e fi
nandamento de qualquer modalidade, 
em que se utilizem recursos geridos por 
órgãos ou entidades da administração fe
deral, são privativas das instituiç6es fman
ceiras." 

No cOtejo entre os doiS de~retos-leis acin)a 
referidos, Se verifica que do segundo se supri
miu sua parte que se referia apenas a ''públicas 
federais". Passou, então, o texto a uma redun
dância porque op-erações de crédito e finan
ciamento só podem ser real_iz~das por institui
ções finãnceiras. Corri iSSõ abriU-Se um largo 
leque para às instituições financeirãs privadas 
receberem esses recursos públicos ou sob a 
administração pública. 

O Decreto-lei n9 2.307, de 18-12-86, caso 
talvez único na triste história dos decretos-leis, 
não foi encaminhado ao Congresso Nacional 
com qualquer exposição de motivos. Mas có
pia de. sua exposição de motivos, sonegada 
ao Congresso Nacional, chegou às mãos dos 
Senadores da República componentes da CPI, 
e esta é completamente_ discrepante, em fla
grante oposição mesm?,_ ao texto desse_ decr_~ 
to-lei. A juStificativa desSa exposição de moti
vos é lançada nos seguintes termos: 

"5. -Com o objetivo de corrigir essas 
distorções, temos a honra de_ su.brneter 
à elevada consideração de Vossa Exce
lência o anexo projeto de decreto-lei que 
objetiva tomar privativas das instituições 
financeiras públicas as operações de cré
dito e financiamento, com a utilização de 
recursos geridos por órgãos ou ~ntldades 
da administração federa]," 

Isso é mais que um atentado à Constituição 
Federal. Trata-se de_ uma aberração. Vinte e 
sete dias antes todo o objetivo justo, justificado 
em objetiva exposiçao de motivos, deixou de 
ter qualquer valor, para beneficiar com bilhões 
de cruzados entidades financeiras privadas, os 
bancos, com a ub1ização de recursos públicos 
ou sob administração pública. Enganou-se o 
Congresso Nacionai, não se enviando ~ este 
a respectiva exposição de motivos. Suprimiu
se sorrateiramente, de forma torpe, do segun
d~ decreto, a exclusividade para as entidades 
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financeiras públicas federais. Mais uma vez le
saram-se as fmanças públicas, em favor de 
bancos privados. Viola-se, por via desse expe
diente_ baixo e _enganoso; o livi'e exercfcio do 
Poder Legislativo, e isso importa em fa1ta de 
probidade na administração, como também 
atenta contra a guarda e o legal emprego dos 
dinheiros públicos. 

A lesividade desse decreto-lei fraudado é 
evidente. Mas ainda se pode avivá-Ia, em se 
transcrevendo o depoimento de Camilo Cala
zans, _ex-presidente do Banco çl.o 6rasil SA, 
prestado à CP! da_ Con-upção, no dia 3-8-88, 
nos seguintes termos: 

O SR. CAMILO ÇA!AZANS' •.. : ..... é que 
o Decreto-Lei no 2..293, "que dispõe sobre 
operações de crédito e fínailciarnento; no 
ambito da administração federal. e dá ou~ 
tras providências", de 21 de novembro 
de 1986, foi acompanhado de uma Expo
sição de Motivos n? 372/86, de 20- de no
vembro de 1986, assinado Pelos então 
Ministro Dilson Fu,naro e_ o Ministro João 
Sayad- assinatura dos 4o1s justificando 
esse decreto. Na verdade, o primeiro arti
go do decreto dizia o seguinte: "São priva
tivas das ínstituições financeiras públicas 
federais as operações de crédito e finan
ciamento em todas as mo_da1idade_s, com 
a utilização de recursos geridos por ór· 
gãos ou entidades da administração fedê
ral". Havia um parágrafo únic_o que abria 
uma exceção para os órgãos responsá
veis por planos e programas de desenvol· 
vimento regional, ou seja, permitia que 
a Sudene e a Sudam operaSsem -opera
ções de crédito. E nos pareceu justo, mui
to embora pessoalmente ache que seria 
melhor se essas -operações de crédito, 
nesta área mesmo, fossem executadas 
pelo Banco do Nordeste e pelo Basa; evi· 
cientemente sob a responsabilidade técni· 
ca da Sudene, mas executada pelos ban
cos seria mais segurei, no meu entender. 
Mas, de qualquer jeito, o" artigo é bem 
claro: há exclusiVidade, de acordo com 
a exposição de motivos. A exposição de 
motivos dava exclusividade aos bancos 
federais para gerir, na Operação- de cré· 
dito, OS- recursos do Q_Qvemo Federal. 
Acho que Isso, não dá nada que possa 
ser considerado errado; pelo contrário: o 
que não seria justo era qt..ie- o· Governo 
Federa1, tendo os seus bancos federais 
-·a Caixa Econôriltca- Fedefal; Banco 
do Brasil, Banco MeridionaJ, Banco do 
Nordeste, Banco da Amazônia -, utili· 
zasse bancos privados, que, ub1izando es
ses recursos, evidentemente_ eles teriam 
ganho das suas -comissões e podiam 
também outros ganhos, como por exem
plo reciprocidade de depósitos e outras 
coisas. Na verdade, esses recursos deve
riam ser aplicados dentro dos objetivos 
do Governo, de sua política e basicamen
te no crédito agrícola, onde exatamente 
os bancos ·oficiais estão_ bem instalados 
no interior. Temos multo mais agências 
no interior do que nos-grandes centros; 

onde está a maioria dos bancos privados. 
O DeCreto, no seu art 1 ~.parecia-me ab
solutamente correto. O art. 2°-- o Decre
to é pequeno~ são-Jtês artigOs -também 
era cciirélís.Simo. Dizia o-seguinte: "Às en· 
tidades da Administração Federal lndire
ta, excetuadas as instituições financeiras 
que a integi'am, é Vedada a prestação de 
garantiaS-reã:iS oU fidejussórias." IssO 
equivale a dizer que não se repetiriam 
mais os erros do passado, da Sunamam, 
do IAA, que davam fianças e aval sem 
ter noção e nem recursos para dar essa 
garantia, e .que ocasionou problemas 
imensos ao País, obrigando posterior~ 
mente o T escuro a cumprir com essa 
garantia que aquelas instituições não ti· 
nham condições de dar. Deram, evidente, 
-sem nenhum estudo bancário, mas o De
creto era Perfeito, sob todos Os aspectos. 
Surpre_endentemente- Isso demonstra· 

- mos na época, em j~neiro ou fevereiro 
de 88 -:_ eJÍl pouc9 menos de um mês, 
ou seja, eni 18 de dezembro e 1986, é 
editado o Decreto-Lei _ n" 2..307, com o 
mesmo título: '.'Di_spõe sobre operações 
de crédito· e finanCiamento no âmbito da 
Administração Federal e dá outras provi
dências." O Decreto, no seu art. 1 o, diz 
o seguinte: "As opetãÇõés de crédito e 
financíã:lnênto __ de__qualquer modalidade, 
em que se ub1izem recursos geridos por 
6rgáos ou entidades da Administração 
Federal, são privativas daS-seçõeS fman
ceiras." Foi omitida-a expressã_O "institui
ções- financeiras públicas federais'"', co
mo estava no interior. Mas o que chama 
mais a atenção_ê que, primeiro, não havia 
necessidade _de ter um decreto para dizer 
isso, porque jã existem_ leis dizendo quem 
dá crédito às instituições financeiras. Evi· 
dentemeote, crédito não pode ser conce
dido por faimáciã-ou açougi.!é. é: claro 
que esse decreto só tinha um objetivo, 
qUe era destruíi' O ·anterlor, e com uma 
coisci- que me pareceu muito esquisita: 
-ele repete as resssalvas, e já agora não 
precisaVa ter, porque se não havia exclusi· 
vidade para o_s bancos federais públicos, 
eVidentemente, não teria ressalva nenhu
ma, o que leva a supor que foi mesmo 
flfâda a palavra, por pessoas que talvez 
até nem ti'iessem conhecimento jurídico, 
nem c-õrihecinlento -da matéria, para veri
ficar, que, tirando isso, dispensaria o arti
go ou parágrafo único. Procuramos saber 
da exposição de motivos que teria levado 

-a Isso. O que constatamos é que existe 
urrta exposição de motivos, uma EM. com 
o mesmo número da anterior: 372/86. 
~Só que não era mais de 20 de novembro 

- de 1986, que deu origem ao primeiro de-
creto, e sim do dia 3-12-86. Nessa expo
sJção de motivos, o que é surpreendente 
é que ela é idêntica à anterior, o_u seja, 
com apenas urna exceç:ão,_Ela diz nos 
seus_termos_que, "com objetivo de cor
rigir essas distorções, temos a honra de 
submeter à _elevada cÓnsideração _de V. 
Ex" o -anexo- projeto de decreto-lei que 

Junho de 1989 

·objet~va tomar privativas as instituições 
financeiras públicas." Aí, eJa omitiu uma 
coisa: tirou "federais". "'AS-operaçõeS de 
crédito e financiamento, com utilização 
de recursos geridos por órgãos ou__ entida
des da administr?tção federaJ". 

Então, o que nos leva a_Conduir é que 
nesta exposição de motivos assiriada pelo 
.M.inlstro Dilson Funaro, a cópia que tenho 
traz o Ministro João Sayad mas não tem 
_a sua assinatura, há, apenas, a assinatura 
do Ministro Dilson. 

Isto quer dizer é que, com essa omissão 
federal, se permite que os recursos fede· 
rais sejanl, -também, transferidos _através 
de bancos ~staduais. Evidentemente que 
pode haver razões políticas para isto, mas 
continua a concessão de que são priva
tivas as instituições financeiras públjcas, 
e o decreto surpreendentemente tirou até 
a "pública", diferente da exposição de 
motivos. 

Mas a verdade é qUe se abriu essa "vál
vula", vamos agora nos restringir~ razão 
_da convocação, para os bancos privados 
se utilizarem dos recursos do Governo 
Federal nas- suaS_ operações de crédito, 
eyidentemente ganhando as comissões 
a que fazem jus, mas, também, ganhando 
condições para utilizarem esses recursos 
com outras vantagens paralelas, como re
ciprocidade de depósito e, evidentemen
te, também, dirigir os fmancíamentos pa· 

-r a setotes ou clientes em que eles tenham 
- maior interesse, e pode coincidir também 
com o seu interesse nacional, mas, pode, 
também, não coincídir. 

Quer âizer, a razão nossa não é, eviden· 
temente, querer estatizaçao bancária, 
mas pelo que nós lutamos, e por isso 
é qu_e defendemos o primeiro decreto, 
é para que os bancos privados tenham 
a liberdade de aplicar os recursos por eles 

_captados. É: claro que_ a CQncessão ban
cária é uma concessã_o do Governo_, ele_ 
não pode ter apeTtã:s ãspectos ecÕTtõfni
cos, tem q!Je ter, também, aspectos so
ciais, mas que eles tenham a liberdade 
de aplicar os recursos que eles mobili· 
zarem, que eles conseguirem no merca· 
do, e os recursos do Governo sejam a'pli· 
cados através dos seus órgãos, dentro 

-doS seus pr~rama-s de deseitv6lvimento. 

O SR. MAURÍCIO COI<RtA -Isso, evi· 
dentemente, ocasionou prejuízos ao Ban

- co do "Brasil! 

O SR. CAMILO CALAZANS-Senador, 
-vou mais além. Acho que não ao Banco 
do Brasil, acho qüe e urna prejuízo para 
a economia do Pais, inclusive, porque, 
na verdade, esses reçursos deveriam ser 
repassados para programas específicos 
de desenvolvimento agrícola, programas 
para regiões mais carentes; recursos que 

_seriam destinado_s exatamente àqueles 
. setores que, por não darem condições 

de maior lucro e de menos risco à rede 
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bancária, ficam, a1ijadós do processo de 
financiamento, e que são necessários. 

A pequena e média empresa, por 
exemplo, precisam de assistência finan~ 
ceira, porque são as que mais empregam; 
a agricultura precisa ter assistência. O se
nhor veja que com a Ca"demeta de Pau~ 
pança, que foi uma luta para se conseguir, 
o Banco do Brasil financiou essas duas 
grandes _safras que estão aí, que são, tal
vez, hoje, as únicas coisas boas que exis· 
tem na economia brasileira. Com o pro· 
blema que temos de recessão, com o 
problema de inflação, a única coisa posi· 
tiva que existe são as safras grandes, _que 
foram financiadas pelo Banco do Brasil, 
com recursos que ele captou através da 
Caderneta de Poupança e recursos, tam· 
bém, já, não em volume tão grande, co~ 
mo no passado, do próprio Governo Fe~ 
dera\. 

Creio que o Banco do Brasil operando, 
e que tem uma cultura diferente, quer 
dlzer, que não visa apenas o maior lucro 
e o menor risco, ele pode dar esses recur· 
sos para os setores mais carentes, que 
são indispensáveis à economia do País, 
através dos bancos privados, é evidente. 
Não estou insinuando nenhuma crítica; 
o· banco privado busca um maior lu_cro, 
busca interesses outros_que são legítimos 
pelas suas concepções. Portanto, acho 
que o prejuízo não foi para o Bancd do 
Brasil, apenas, e para os bancos federais, 
porque não está em jogo só o Banco 
do Brasil, estão em jogo também o Banco 
do Nordeste, o Banco-da Amazônia, todos 
os bancos federais. 

O prejuízo é para a economia do Pa(s, 
no meu entender. 

Tenho a convicç!o plena de que se 
o Presidente da República fosse alertado 
devidamente da razão do decreto, do que 
o decreto representava, acho que ele não 
assinaria não. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio 
Ferreira)- Mas ele está a_viger. Ele está 
em plena vigência e produzindo todas as 
conseqüências hoje. Quer dizer, veja V. 
Sf, V. S' entende assim e certamente fez 
sentir ao Presidente da República, não é? 

O SR CAMILO CA!AZANS- Não. eu, 
pessoalmente, nunca levei o assunto ao 
Presidente da República, porque, na ver~ 
dade, aprendi, no Banco do Brasil, a ser 
muito disciplinado. Sempre utilizamos a 
Unha natural da disciplina, que era o Mi~ 
nistério da Fazenda. Mas tenho esse con· 
vencimento, não sei se estOu errado." 

Exsi.iige, claro, do depoimento acima :trâhs~ 
crito, que Camilo Calazans denuncioU esses 
fatos ao então Ministro da Fazenda.- Este é 
um auxiliar direto do Presídente da República, 
a quem _deve ter alertado. E investigado esse 
assunto na CPl _da COrrupção, mencionado 
largamente na Imprensa, tendo sido objeto 
de 9ficios aos Ministros da Fazenda e da Casa 

O vil bem como ao_ Secretário do T esouró Na~ 
dona], até hoje tal decreto~lei fraudado se en· 

-c_ontra em vigor, não tendo sido tomada ne~ 
nhuma providênda para revogá~lo por parte 
do Presidente da Repú_blica. 

Logo no iníciô do depoimento acima refe
rido, o primeirO oenu-t1ciante per9untou a Ca_~ 
miJo Calazans se,_à época, mesmo "por ouvir 
dizer", teria sido feita uma "caixinha" com re
cursos bastante vultosos para a obtenç_ão des
se_decreto~lei. Sua resposta yeio nos seguinte_s 
termos: _- · - -

"O SR. CAMILO cAl.AZANS .::_ ... (si· 
lêncio) ... Não, nunca ouvi dizer. Evidente
mente, é aquela vefha estória. Isso aqui, 
aí se pergunta: bom, quem fez? Temos 
que seguir aquele ensinamento_ como 
mandava Sherlock Holmes, "quando há 
Lim crime e se quer descobrir o Crimi
nos_o, é procurar saber a quem interessa 

_ o_1:rime.'' Evidentemente, isso interéssa 
à rede bancáría privada. Agora, se ela utili
zou expediente de suborno como esse, 
Sinceramente, eu não Sei, nãO tenho cOn-
dições de afirmar." · 

Que houVe _um procedimento criminoso 
nesse episódio, não pode restar dúvida. Sug.. 
peita-se,_ apenas, como 6 faz Camilo Calazans, 
que houve inclusive crime comum, embora 
não se possa precisar quem são os criminosos 
comuns. Mas uma indagação de Caniilo Cala
zans põde ser respondida, quando ele indaga 
- "quem fez" ~-pois quem fez esse decre
to-lei foi o Presidente da República, que, com 

__ ele, e nessas circunstâncias, cometeu acintoso 
crime de responsabilidade. Sem maiores e ou
tras indagações, atentou, em sua parte gené~ 
rica, neSSa fraude legislativa, contra a Consti~ 
tuição Feâeral, no que concerne à moralidade 

_.e procedimento do processo legislativo. Na 
_ sua parte específica, atentou contra a probi-

-dade na administração e oontra o cumprimen
to das leis. 

O procedimento doloso, na edição imoral 
do Decreto~Lei n~ 2.307, de 18-12~86; fica 
mais patente no fatO de que ele, inusitada
mente, não foi encaminhado ao Congresso 
Nacional acompanhado de qualquer Exposj
ção de Motivos. A ele chegou encaminhado 
apenas por um ofício! Posteriormente, chegou 
às mãos_dos senadores membros da CPI da 
Corrupção uma cópia de sua Exposição de 
Motivos, cujo texto era compatível com o de
creto-lei_anterior que versava sobre essa maté
ria, mas em absoluto_ contraditório ao texto 
fraudado do Decreto-Lei n9 2.307. 

No curso dos trabalhos da CP!, o seu Presi· 
dente encaminhou oficio ao Ministro Chefe 
da Casa _Ovll soUcítarido que fosse enviada 
à CP{ _\,JJD.a cópia autêntica dess?t Exposição 
de Motivos que fora sonegada ao Congresso 
Nacional. Não recebeu resposta, nem após 
a reifêração eSse ofíCio, nem após o p·osterior 
envio de teléx_s_olidtando a mesma- providên~ 
cia. Essa questão foi ol:ijeto de perguntas no 
ofício de inq'Uii'ição encaminhado pela CP[ ao 
Presidente da República, que se recusou ares~ 
pondê~fus, arrOstando a lei ordinária Que reza 
ser cnme comurif a- negiltiva de depoimento 

a um~ CPJ, e enfrentando o fato de que essa 
negativa em responder importa em atent~r 
contra o livre exercido do Poder_ [_eg!slati:vo, 
o que nada mais faz uma CP!. Por tudo isso. 
e até porque o silêncio se_ interpreta, o· Presi
dente da República, nesse episódio, cometeu 
clamoroso- ctime-de responsabilidade. 

IV~ CRIMES DE 
RESPONSJ\131UDADE 

DO PRESIDENTE DA RePÚBLICA 
EM VIOLAÇÕES À LEI 

ORÇAMENTÁRIA 

A ~ Primeira Violação 
Orçamentária 

1 -Além do atentado genértco -à Cotisti~ 
tuição, no que concerne às leis orçamentárias, 
e qUestõ~s _ s~mexas, estão tipificadãs,- no- art 
82, incisos V, VI e Vll, da Emenda Constltu~ 
ciohal n9 J/69, o c:[ue se manteve" na atual 
Constituição Federal, outras ocorrências-espe
dficas, nos seguintes termos: 

---- ----- -- _,- -

............. iXC;;;;i~~&;d~ .. Ass~;t;;s-Econ6;;~ -
cos.). 

O SR. PRESIDENtE (Poinpeu de Sousa) 
-Os j)rojetõs-1iaos s_erão publicados e clistri~ 
buíçlos em ayulSQs, podendo receber emen~ 
das perante ~ cqmissão a-que foram despa
chados,-pelo prazo de cinco dias úteis a partir 
da publicação no Diário do Congresso Na~ 
gemai. (Pausa) -

Há oradores inscritos: 
Concedo a palavra aO nObre Sel)adÕr Mauro 

Benevides. - --

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores: toda a imprensa na
cional registra, hoje, uma decisão a dotada pela 
Mesa da Câmara dos Deputados, em perfeita 
con_sonânda com as lideratwãs na presença, 
inclusive, do Presidente da Comissão,de Cons· 
tituiç-ão eJ~t~ça-e Redação, Deputado Nelson 
Jobirli, no sentido de s~r diligem;ia,do .o prO~ 
cesso de elaboração das leis complementare~ 
e cirdiriárlãS, sem o,que não terão eficácia nu
merosos dispositivos insertos nos textos da 
Carta Magna em vigor. 

Sr. Presidente, fecen-~emente _asses.Sores 
também do Senado Federal Jistarain todos 
aqueles dispositivos, cuja aplicabilidade de-

- pendia da feitura dessas leis,_ quer as ordiná~ 
rias, quer as complementares. Não se tem no~ 
tícia de que, efetivani.ente, -o Senado da Repú
blica se haja engajado nesse propósito salutar 
e patriótico de fazer com que a Carta Magna 
brasileira p_~ssa alcançar a r~percussão juri~ 
dic<;_desejada,_ favorecendo a comunidade sob 
todos os ..aspectos, Seja no campo político, 
seja no campo_ económico, seja no campo 
social. 

Se é a Câmara dos Deputados que assim 
se posiciona. por isso mereCe nossos encô
mios. Razóes sobradas militaria, em faVor de 
o Senado F'ederãl também· assim proceder, 
articulando imec:fia~m~nte, através de suasJi~
deranças e de-_ todos os demais senadores, 
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uma tarefa hercúlea para, antes do recesso 
de julho, termos o. oportunidade de aprovar 
muitas dessas leis, quer ordinárias, quer com
plementares, que vão, portanto, tomar eficazes 
essas normas constantes da Lei Magna em 
vigor. 

O Sr. Leopoldo Peres - Permiter V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço, 
com imens_o prazer, o aparte do nobre Sena
dôr Leopoldo Peres. 

O Sr. Leopoldo Peres - Nobre Senador 
Mauro Benevides, V. Ex", diz muito bem, quan
do vem à tribuna reclamar que o Senado Fe
deral não se engajou num grande movimento 
no sentido de que o Congresso Nacíonal trate 
de aprovar, com a maior brevidade possível, 
tanto as lei complementares, como as leis or
dinárias, que vão colocar em vigor, efetiva
mente, a ConstituiÇão promu1gada em 5 de 
outubro passado. E dou até um exemplo, no
bre Senador. A esta Casa, até hoje o Governo 
não encaminhou mensagem regulamentando 
a Concessão de pensão_ aos seringueiros que, 
durante a Segunda Guerra Mundial, foram de
nominados "soldados da borracha", "van
guarda da retaguarda", na luta para suprir o 
parque industrial do Ocidente, que lutava con
tra as forças do nazi-fascismo, e o projeto de 
nossa _autoria. aqui apresentado, não teve ne
nhum seguimento, sequer foi distribuído às 
comissões _competente. Aproveito o _discurso 
de V. Ex' para reclamar da Mesa e das lideran
ças desta Casa um poSicionamento a respeito 
desta e de outras iniciativas no sentido de re
gu]amentar, com brevidade possível, a Carta 
Magna da União. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito 
grato a V. Ex', nobre Senador LeopOldo Peres, 
que, citando especificamente uma importante 
iniCiativa, já agora transfoin1a.da em projeto 
de sua lavra, o Senado Federal não se mostrou 
receptivo a oferecer celeridade ão trâmite des
sa proposição, permitindo, assim que a norma 
constante da nova Lei Fundamental pudesse 
favorecer um importante segmento de sua 
área, como os seringueiros, que emprestaram 
contnbuiç:ão inestimável aO ~desenvolvimento 
do País e da Amazônia, em particular. 

Lembro a V. EX- que, originário" da Câmara 
dos Deputados, chegou ao Senado Federal, 
retentemente, um projeto ali aprovado, que 
objetiva regulamentar o art 159 da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, a 
fim de que possam ser aplicados, dentro de 
parâmetros certos, justos, legítimos, os recur
sos que favorecem o Norte, o Nordeste e o 
Centro-Oeste, que alcançam o percentual de 
3%, distribuídos, conforme o Aro _das DisPo· 
slçõeS Constítudoria!STfansitórias,- em 1,8 pa
ra o Nordeste, 0,6 para o Norte e 0,6 -parà 
o Centro-Oeste. --

TNe o privilégio de receber, ontem, por' de
signação do Presidente _ _da Córri!Ssão de As
suntos Etõfl.ômlcos, Senador Raimundo Lira, 
o projeto encaminhado pela Câmara, e sobre 
ele irei debruçar~me neste fmal de semana, 
para apreciá-lo, juntamente com as 57 emen-

das que até este momento a ele foram apre
sentadas para que, na pr6xima semana, tenha
mos condições de discutir e. votar, essa lei 
ordinária, sem que o Banco do Nordeste do 
Brasil, o Banco da Amazônia e o Banco do 
Brasil não poderão gerir esses recursos na 
respetiva área de atuação. 

Esperamos que, na próxima semana, o Se~ 
nado Federal, dentro deste mesmo ritmo de 
esfofçõ- concentrado, com presenças que gá
rantam a aprOvação de tais matérias, aprove 
essa lei ordinária, que, já acolhida pela Câmara 
dos Deputados, terá que ser apreciada pelo 
Senado da República. E, desta forma, permfta 
a aplicabilidade do art. 159, que-varfavorecer 
8 WS- importante regiões do Pafs, com recur
sos garantidos, ·através de um artigo inserto
rio texto da Lei Maior brasileira. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, o Jornal do Brasil 
destaca a decisão da Câmara, que desejo co-
mentar neste momento, para que ela sirva de 
exemplo e de inspiração ao próPrio Senado 
da República, que é a elaboração dessas leis. 
Diz o Jornal do BrasU, edição de hoje: 

cONGRESSO VOTA 
45 LEISATÉO 

RECESSO BRAI'lCO 

Brasília - Até setembro, quando se 
inciá o recesso branco para a suceSsão 
presidencial -período em que os parla
mentares, envolvidos com a campanha, 
deixarão. os trabalhos legislativos -, o 
Congresso votará 45 leis necessárias ao 
pleno cumprimento da Constituição fe
deral. A decisão_ foi tomada ontem em 
reuriião da Mesa da Câmara, quando os 
Deputados Antônio Britto (PMDB- RS) 
e Nélson Jobirn (PMDB -RS) alertaram 
para a inutilidade de o plenário estar lota
do de_ parlamentares sem matéria para 
votar. "O que a população está querendo 
é votação, não é plenário cheio", disse 
Britto. 

Entre os 45 textos que o Congresso 
deverá votar até setembro, estão assuntos 
corno estabilidade no emprego, seguro
desemprego, Lei da Previdência, diretri
zes e: bases da Educação, Sistema Unifi
cado de Saúde, Poder Judiciário, Código 
Tributário, Código do Consumidor, con
cessão de rádio e televisão, taxas de juros, 

-- capital estrangeiro, imposto sobre fortu- _ 
nas, Conselho da República, lei agrícola 
e limites para remuneração de funcioná
tios públicos (lei dos mart1fás}. 

É esta a matéria, Sr. Presidente, publicada 
hoje no Jornal do Brasil, reproduzida com ou· 
tras pãlciVfas -em quase todos os demais ór
gãos -de comunicação sociaL E esta matéria 
aeve significar, para nós Senadores, também 
uma tOmada de posição firme, decidida e ime
cUata, ensejando a que o Senado colabore nes
te esfgrço; que deve ser conjunto, da outra 
e desta Casa do Congresso -Nacional. No me
nor espaço de· tempo possível, as duzentas 
e tantas leis, quer as complementares, quer 
as ordiná_rias, devem ser votadas, assegurando 

aplicabilidade e eficácia aoS -dispoSitiVos cons
tantes da ConstitUíção brasileira. 

Não teria sentido, Sr. Presidente, Senador 
Pompeu de Sousa, que esta casa, preSidida 
pelo eminente Senador Nelson Cariléiro, que 
foi um dos mais assiduos e brilhantes colabo
radores naquela fase de elaboração constitu
cional, que o Senado se omitisse naquilo que 
também é um dever seu, originandO-se da_qui 
muitas daS proposições que serão, natural
mente, examinadas pela outra Casã do Con
gresso Nadona1. 

Na manhã de hoje, quando iniciamos os 
nossos trabalhos, com a manifestação solidá
ria do eminente Uder em exercido da minha 
Bancada, Senador· Leopoldo Peres, quero 
condamãr as Lideranças dàS ·várias Bancadas 
que têm assento no Senado-para que imedia
tamente, sem mais delongas, sem qualquer 
tipo de procrastinação, diligenciem no sentido 
de medidas indispensáveís para garántir o 

eXame aesses diplomas legais, que são neces
sários para que a carta Magna não se trans
forme em letra morta, com a frustrªção da 
população brasileira, que nela viu, sem dúvida, 
a expectativa de conquistas da maior expres· 
são no-campo político, no campo ecónômico 
e ne> c;:unpo_ social._ 

O Sr. Dirceu Carnefro - Permite~me V. 
EJc? um aparte, nobre Senador_Mauro_Bene
vides?_ 

O SR. MAURO BENEVIDES-Concedo 
o aparte ao nobre Senador Dirceu C~n:teiro. 

O Sr. Dirceu CameJro- Nobre senador 
Mauro Benevides, V. Ex" levanta hoje, aqui, 
no plenário do Senado, uma das questões que 
mais nos têm preocupado ultimamente, por
que há uma cobrança intensa da sociedade, 
no s_entido de que o Congresso Nacional com
plete a Constituição com as leis, que estão 
especificamente citadas no texto. Percebemos 
que, se ficar ao encargci de cada um de nós, 
parlamentares do Congresso Nacional, quer 
do Senado, quer da Câmara, isto poderá não 
acontecer a contento, pois poderemos tomar 
iniciativas superpostas em determinadas 
áreas, _e_ em outras não ser tomada nenhuma. 
De modo que considero muito importante se 
estimule a M_esa do Senado, para que tome 
a si a coordenação da distribuição dessas iní
dativas, a fim de que os parlamentares pos
sam integrar-se numa globalidade e, portanto, 
produzir tudo aquilo que passa pela nossa res
ponsabilidade, pela nossa _co_rnpetêrida em to· 
mar_essa inidatíva. É fundamental que ha uma 
coordenação, porque, individualmente, não 
podemos ter uma visão glohal, mas a Mesa 
pode tê-la; a-Mesa tem esta condição de coor
denar, de provocar. Precisamos ser legislati
vos, mas também executivos ·nessa qUestão, 
Isto é, haverá de alguém coordenar, provocar 
isso. É fundamental. Pessoalmente, eStou tra
balhando na questão do Código 'dé Defesa
do Consumidor. citado por v. Ex", numa Cá-
missão presididã peJo Senador JutahY Maga
lhães, tenho a Relatoria·Géfal, estamoS lfaba
lhando nesse aspecto. Também estou acom-
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pcmhando o setor da elaboração tia lei agrí~ 
cola, pedindo informações á todos os setores 
da sociedade do Brasil e mesmo fora de nosso 
País, para acumular conhecimentos e infor· 
mações sobre o assunto e propor alguma coi· 
sa nesse sentido. Dou toda ênfase ao pronun· 
ciamento de V. ~e à necessidade de tomar· 
mos esta iniciativa. A sociedade nos cobra, 
ê preciso que isso seja definido e iniciado. 
Compreendemos a demora, porque essas 
questões são polêmicàs, estamos trabalhando 
num País muito comple"xo, o Brasll, de uma 
dimensão -continental, de desníveis muito 

grandes entre regiões, Çe desníveis de renda 
entre a população e também de desnível cultu· 
ral. Tudo isso introduz uma complexidade a 
mais. No entanto, não é pelas complexidades 
que devemos deixar de tomar atitudes mais 
breves. O estudo da matéria pOde prolongar
se, mas o seu infdo e_ordenação não podem. 
Era esta a obserVaÇão, pelo oportuno pronun
ciamento de V. Ex", que interpreta totalmente 
o sentimento da sociedade brasileira. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Mu;to 
grato ·a V. Ex•, nobre Senador Dirceu Carneiro, 
por aderir a esta tese, com todOs esses dados 
e esclarecimentos_ e, sobretudo, com a ênfase 
que empresta à necessidade de se _urgenciar 
o nosso trabalho. Não há dúvida de que, com 
este nosso prolilllfciamento, reforçado com -
o aparte do Senador Leopoldo Peres e, agora, 
com a intervenção também brilhante de V. 
Be, vamos sensibilizar a Casa como um todo, 
a começar pelo nosso eminente Presidente, 
Senador Nelson Carneiro, que tanto trabaJho"u 
e se empenhou na elaboração da nova Carta 
brasileira. 

Num esforço conjunto, envolvendo Mesa, 
lideranças partidárias, enfim, os 75 senadores, 
vamos trabalhar para poder, a curto prazo, 
com responsabilidade, é verdade, aprontar as 
leis complementares e as leis ordinárias, sem 
o que não se beneficiarão da indispensável 
aplicabilidade às normas inseridas no texto 
da Lei Magna do Pais. 

Não teria sentido, portanto, que apenas a 
Câmãra dos Deputados anunciasse aos qua
tro ventos essa sua intenção, sem que n6S, 
senadores, também nos posicionássemos 
com fmneza e com dedsã.o, para que, antes 
de 19 de julho, que é o início do período do 
recesso, já tenhamos votado, no Senado, algu
mas leis, ou, se passivei, multas leis comple
mentares ou ordinárias. Isto mostraria à opi
nião pública do País a nossa preocupação, 
que é permanente, no sentido de tomar efica
zes aqueles dispositivos que estão intrinsica
mente ligados à vida política, económica e 
soda! do Pa!s. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço 
o nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Mauro Benevides, realmente V. Ex• trata 
de assunto, como sempre, da maior imPor
tância. No momento nós temos essa crise que 
atinge o País; mas nós temos outro problema 

que é o da legislação complementar; da ne
ce~sj_dç,tde de sec_e_m d_iscutidas, aprovadas e 
promulgadas as leis complementares. E V. Ex 
sabe que as leis complementares não são, 
comõ" rriuitos querem deixar transparecer, de 
responsabntáa:de-apenaS do Poder Legislativo. 
Muitas delas, as situadas na área da adminis
traÇ:ãQ federal, são de iniciativa de Sua Exce
lência o Senhor Presidente da Rep6blica, incia

-tiva privativa. Então, o de que nós precisamos 
é mobilizar toda a Nação brasileira,-as entidã
des governamentais e as não governamentais. 
E nada impede que as grandes associações 
enviem anteprojetos para nós os examinar
mos aqui. Por exemplo, na área do Poder Judi
ciário, o caput do art. 93 da Constituição Fede
raJ é c;{aro: 

"Art. 93. LeJ Complementar, de ini
ciativa do Supremo Tribunal Federal, dts
pórá sobre o Estatuto da Magistratura, 
_obs.ervados os seguintes prindpios ... " 

Então, estou certo- de que o Poder Judiciá
rio, o Poder Legislativo, naquilo ·que for de 
sua competência, o Poder EXecutivo, sobre
tudo toda área da Administração Federal -
e não só as entidades governamentais- pre
cisamos também que as associações de clas
se em cada setor que a OAB faça vir para 

- cá seus anteprojetos, que as associações cul
tui'ais, que a Academia Brasileira de L.etras 
no seu setor cultural, enfim, que mandem os 
seu_s ~nteprojetos, fLqueles órgãos governa
mentais que têm a iniciativa, estou certo, todos 
estão providenciando. Até há po_ucos dias ou
víamos um cJamor, uma censura geral. Dizia
se que não havíamos votado a Lei de Greve. 
Ora, nobre COlega, sabe V. B(. que é de inicia~ 
tiva do_ Senhor Presidente da República a Lei 
de Greve· na área da Administração Direta e 
lndireta. De modo que cada órgão deve assu~ 
mir a sua responsabilidade e a comunidade 
como um todo deve mobilizar-se porque real
trJente V. Exl' está certo e precisamos, com 
a maiOr brevidade possível, votar a legislação 
complementar. No que nos díz respeito, deve~ 
mos assumir a nossa responsabilidade e provi
d~nciar aquela legislação que é de nossa ini
ciativa. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre 
senador Chagas Rodrigues, a inteiVenção de 
V. Ex', sem dúvida alguma, é oportuna e sábia, 
porque pode representar ou deve representar 
uma conclamação, também, ao Poder Execu
tivo e ao Poder Judiciário, no sentido de que 
se mobilizem para apresentar os seus projetas 
naquelas matérias para as quais têm o Execu
tivo e o Judiciário competência privativa para 
a iníd~tiva de lei. Mas s-e formos omissos no 
cumprimento dessa tarefa, protelando a ela~ 
boração das leis complementares e ordinárias 

-- naquilo que pode ser procedido pelo Senado 
--Federal ou pela Câmara dos Deputados, não 

teremos-autOridade para instar o Exe<:utivo 
e 'o Judiciário a que cumpram, igualmente, 
o seu dever, a sua obrigação, enviando ao 
congresso Nacional a matéria pertinente às 
respectivas competênciaS para iniciativa de lei. 

Diria a V. Ex', nestes instantes finais do meu 
pronunciamento, que, no que tange às leis 

complementares, o nosso esforço terá que ser 
maior, não apenaS para elaboração do projetoJ 
mas também para gararitir o quorUm qualifi~ 
-cada, porque sabe V. EX',juriSta brilhante que 
é, que vamos necessitar _de maioria ab_soluta 
para votar tód.ã a legislação cOmplementar à 
Carta Magna brasileira. 

O hos-s6-esforç0, entãO, se direcion~r~. pri
meiro, para a elaboraçao do projeto e a IJl.ani~ 
festaÇão da Comissão _competente,_ e, segun~ 
do, neste plenário, garantirmos o vo~o d~ 
maioria 'absolUta, sem o que as leis comple
mentares não poderão, apreciadas pelo Sena
do, ser encaminhadas à Câmara dos Depu
tados. 

Portanto; V. Ex"', com -_ó seu- aparte, chama 
à colação o Poder Exeet.1tivo e o Poder Judiciá~ 
rio, para-que os dois somem-os seus esforços 
ao do Legislativo na aprovação de matérias 
que vão permitir que as normas constitudo
nais tenham aquela eficácia desejada pela As~ 

- sen1biéia Nacional Constituinte, corri ·ampla 
ressonância junto a todas as camadas da co
munidade. 

Deixo, portanto, aqui, o meu apelo dirigido, 
em primeiro lugar, a esta extraordinária figura 
de homem público que é o Senador Nelson 
Carnelro~ pr-esente em todas as horas, em to~ 
dos os momehtos, no trabalho de elaboração 
constitudonal, com as suas emendas, com 
as suas propostas, com os seus võtOs e com 
os seus pronunciamentos. S. Ex!' éii;Jora -iilves~ 
tido na responsabilidade de presidir o Seriado 
e o Congresso, haverá de ter autoridade bas
tante, bem assim a sensibilidade política para 
comandar essa grande tarefa que entendi de 
discutir nesta manhã, com manifestações so"li
dárias dos Senadores Leopoldo Peres, Dirceu 
Carnefro e Chagas Rodrigues. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sena~ 
aor Mauro Benevides, V. Ex? me concede, tam
bém: o direito- a um aparte, para colaborar __ 
com O-discurso de V. ~? 

OSR. MAORO BENEVIDES -Pois não, 
nobre Senador Pompeu de Sousa. V~ Ex.', há 
poucos insfantes, tomava assento à Presidên
cia, e agora me honra com o se_u aparte. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Na verdade, 
acho-que 6 discurso de V. Ex" é que hcinf-a 
este Senado e este aparteante, e é tão impor
tante que eu não pude resistir e vim, justa
mente, para aparteá-lo. D~ixei a Presidência 
para isto. Quero dizer, reá:I-mente,que-é impor
tante que nós façamos esSe trabalhO, 'rue pos
samos dar o exemplo neste terreno. Quero 
dizer a V. Ex•, por exemplo, quando V. & 
leu o recorte do __ J_Qma/ do Bi-asH de hoje co
brando leis que complementem a Constitui
ção -:- digo -"complemente", porque h~ Jefs 
complementares e ordinárias, mas todas com
plementando a ConStituição- que apresentei 
aqui, no Senado Federal, creio que no primei
ro dia de funclonamentcrdo Congresso Nacio
nal, no primeiro dia em que se podiam receber 
projetas de lei - ti.ão sei qual é o número 
dele -, um projeto que institui o Conselho 

de Comunicação Social. É uma das cobran
ças que oJomal do Brasíl faz, dizendo "regula
mentação de concessão de rádio e televisão". 
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Mas- é mais do _que ·isso., porque o ConseJho 
de Comunicação ·Social é o órgão que vai 
supeJVisionar toda a política de comunicação 
SC?cial neste País. Lutamos na Constituinte pa
ra que esse Conselho-tivesse um poder inclu
sive executivo, ele próprio fosse um órgão que 
não só regulamentasse _como supervisionasse 
e decidisse sobre as concessões de rádio e 
t,elevisão, para que essas (:Oncessães _deixas
sem de· ser um presente de padrinho a afilha
dos -do Exe<::utivo,- do Miriistro .daS Comuni
caçõ_es e do Presidente da República, para. 
ao contrário, ser realmente a prestação de um 
serviço: púbUco do mais alto. interesse, _que 
é a .comunicação sodal, porque -a_ comuni
cação social é .o sistema nervoso_ tia socie
dade. Esse projeto está pronto. Por não termos 
conseguido que a Constitüição lhe desse essa 
força-, e não o c~ilseguimoS por manobras 
que o ExeCutivo deserivolveti!lapiôpria elabo
raçáo' cOflstil:úcionaJ -; por que, àquela altura, 
ó ExéCutivd airida: cónseguiá- fazer determi~ 
na:daS maftObras que, de c_erta forma, acaba: 
ra!Ti Pdr ptéjUdiCar b texto da nossa Consti~ 
tUiçãd, iridusive a famosa mahObrã do presi~ 
denCialismo e do_s 4 ·anos. Mas essas foram 
as manobras mais evidentes. Houve, também, 
a manobra do rádio e da televisão - que 
eu nem gostaria de contar, porque nao ficaria 
bem em nosst~s ~i,s. Sell{:lC;le:r Máuro Bene
yiçles_. esse proje_tQ -é, realmente, da maior im
portânçia, p,orque procuramos,_ nele,. eliminar 
?I fr!l.sb;aç~o. Qe Qã,o,ter criado o Conselho de 
Ç:OJTI"-'nicaçjiq Sçx;i~ coin a fo[ga que deveria 
ter. Ma,s, como órgão assessor do Congresso 
Nadonal, ele dará ao Congresso Nacional a 
força que ele próprio teria. Estou convencido 
de que, se aprovarmos esse Conselho com 

· a devida urgência que ele mere_ce, vamos na 
verdade, fazer um trabalho da maior impor
tâJ:lcia-. Por-outro lado, quanto ao aparte do 
nobreSenadorCha9"as Rodrigues·sobre a par
ticipãção da opinião púbUca nessa obra; tenho 
também um projeto que está acabando de 
~er elaborado no. meu gabinete, pela minha 
as_sessoria, que regulamenta o desenvolvi
mEmto urbano, um dos assuntos mais graves 
e mais importantes da atualidade, porque as 
cidades brasileiras estão-se transformando 
em mega1ópoles. Com a inversão, em poucos 
anos, da ocupação demográfica do Território 
Nacional - em, que os 30% qye habitava~ 
as cidades e os 70% que habitavam os cam
pos inverteram essa posição - nossas cida
des se transformam em cidades -;-problemas. 
Esse e um assunto da rilaior importância, que 
tem no nosso Colega Dirceu CarneirO um dos 
estudiOS"os mais sérios desse problema. Este 
assunto é, pois, objeto de um projeto nosso 
para prever o plano-diretor do Distrito Federal, 
do território da Capital da República. Mas, ao 
mesmo tempo, fizemos uma proposta de cria
ção de uma comissão de política urbana, aqui, 
no Senado Federal. Côln a nova feição que 
as Comissões- Permanentes tomara-m; esSe 
projeto desapareceu. Insistiremos, porém, em 
que haja uma subcomissão tratando deste as
sunto. sobretudo o que pretendemos com es
se outro projeto é traçar diretrizes_ gerais para 
qu~ os planos diretores, de um modo geral, 

deste Pais, se voltem para esse problema gra
vissimo, que é a transformação das cidades 
em cidades-problemas. Porque este País já 
tem problemas demais. E esse problema, pelo 
menos devemos enfrentá-lo com energia, 
com decisão e com urgência. 

OSR. MAURO BENEVIDES -ExPresso 
os meus agradeci.~en~s ::1 V~~. "nObre sena
dor Pompeu de Sousa, pela sua intervenção, 
apoiando a nossa tese e, sobi'etudo, a nossa 
proposta à Mesa Diretora, presidida pelo emi
nente CoJe9a seriâ_dOr Nelson Ccimeiro. 

Natura1mente um apelo que se estende às 
lideranças partidárias e aos presidentes de co
missões, para QUe todos, em um eSfOrço co
mum, busquem agilizar o traba1ho de elabo
ração das leis complementares e leis ordiná
rias. N~o teria_ mais sentido que, já_ tendo de
corrido um apreciável lapso de tempo, entre 
5 de outubro de 1988 e o mês de junho de 
1989, o-Congresso Nacional dei{casse de sina
lizar a sua presença, de maneira significativa, 
no cumprimento_ de uma tarefa que lhe foi 
deferida pelo próprio texto· da Lei Fundamen
tal, votada_e promulgada em outubro passado, 
que é a da elaboração das leis ordinárias e 
.complementares. 

Estou çert.o_de,que_o Senado Federal, dis
pondo de um_ qualificado quadro de asses
sores técnicos e. sobretudo, tendo uma Mesa 
atuante, ç:qnsciente d95 seu_s deveres .e dos 
seus ~nc?J,rgos, . lideranças reCeptivas a tudO 
aquilo que emana como anseio da cOmuni
dade, se_ empenhará para que as leis ordinárias 
e complementares venham a ser discutidas 
e votadas, não dando lugar a que _senadores 
se omitam ou negligenciem naquilo que seria 
o cumprimento correto do nosso _dever: o en
gajamento firm~ e _decidido nessa tarefa de 
preparai-tai.s .diplomas legais. 

Deixo, Portanto, Sr. Presidente Nelson Car
neiro_e Srs. Seriadores, aqui, a minha suges
tão, a minha proposta, a minha idéia, e, muito 
mafs do que isto, a reiteração do meu propó
sito de, como um dos mais modestos s_ena
dores desta Casa (não apoiado!) colaborar 
nesse esforço, que dev·e ser de todos os 75 
senadores, para que o Senado se projete e 
_vá g~o encontro daquilo que repre_senta, nesta 
hora, uma aspiração legítima da comunidade 
brasileira. 

Muito obriga"do, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCGJ.fENTO A QUE SE REFERE 0 
SR. MAURO BENEVIDES EM SEU DIS
CURSO: 

CONGRESSO VOTA 
45 LEIS ATÉ!) 

.. REC.E§SO BRA!'lCO. 

BRASÍLIA- Até setembro, quando se inicia 
o reçesso branco para a sucessão presidencial 
~ período em que os parlamentares, envol
vidos com a campanha, deixarão os trabalhos 
legislativos -, o Congresso votará 45 leis ne
cessárias ao pleno cumprimento da Consti
tuição_ Federal. A decisão foi tomada ontem 
em reunião da Mesa da Câmara, quando os 
Deputados Antônio Britto (PMDB-RS) e Nél-

sonJobirn (PMDB-RS) alertaram para a inutili
dade de o plenário estar lotado de parlarrien
tares _seiTl_ matéria para votar. "O que a popu
lação está querendo é votação, não é plenário 
cheio", disse Britto. 

Entre _os 45 textos qUe 9 CongreSso "deverá 
votar até setembro, estão assuntos como .esta
bilidade no emprego, segi..lr6-desemprego, lei 
da Previdência, diretrizes e bases da Educa
ção, Sistema Unificádo de S8úde, Poder Judi
ciário, Código Tnbutário, -Código do .Consu
midor, concessão de rádio e televisão, taxas 
de juros, _capital estrangeiro, imposto sobre 
fortunas, Conselho da República, lei agrícola 
e limites para remuneraçãq de _funcionários 
públicos (lei dos marajás}. -

Durante O discuiso do Sr. Seh. Mauro 
BenevldeS o Br: sen. Pompeu de Sousa, 
39 Secretário deixâ a Cadêira· da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Sen. Nel-

- san Carneiro, Presidente. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, 
péço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa _quer prestar um esclarecimento, 
mas se a questão de ordem é pertinente ao 
assunto, conc_edo a palavra a V. Ex!'. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Para _questão de" ordem. Sem reVísâo do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. ·seiuidorés, é 
pertinente ~ diz 'rêspeiio éxatameil.te à ordem 
dos trabalhos e _ao desempenho da noSsa Ca
sa Legislativa 

Queríamos provocar eSte assunto como 
questão de ordem, para que V. Ex!' pudesse 
decidir ou se pronunciar a respeito, e vem 
exatamente nos_entido.do pronunciamento do 
nobre Senador Mauro Benevides. 

Achamos que a Mesa da Casa tem condi
ções e dever, até de coordenar um processo 
de distribuição de iniciatiVa aos parlamentares, 
a fim de atacarmos toda a globalidade das 
leis que precisam ser_ atacadas o mais breve 
possível e que estão dentro da nossa compe
tência, ressa1vada a questão levantada pelo 
ilustre Senador Chagas Rodrigues- para que 
até possamos ter nioral para cobrar de outras 
esferas de poder que têm o dever de iniciativa 
em algumas áreas complementares à Cons
tituição. 

Queríamos, então, fazer co_ro a_esse pronun
~_damento do Senador Mauro Benevides, de 
que fosse planejado o desempenho do Sena

_do neste sentido, uma das funções executivas 
qUe a Mesa Diretora pode ter, deve ter, e é 
muito opcirtuno, pOrQUe vamos responder ao 
damor da sociedade brasileira._ __ _ 

_Era ó que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa, em face do apelo do nobre Senador 
Mauro Behevides e da questão de ordem le-
vantada pelo nobre Senador Dirceu Carneiro, 
cumpre o dever de prestar os seguintes escla
recimentos: 

Assim que empossado, o Presidente ende
reçou um ofício ao Presidente da Câmara dos -
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Deputados sugerindo a constituição de Co
missões Mistas para examinar aqueles proje
tos que eram mais urgentes. Mas a resposta 
reiterada da Cllmara dos Deputados foi que 
havia projeto_s em_ curso, em tramitação na
quela Casa, e, por isso, não indicava os mem
bros para a Comissão Mista, e havia também 
projetes no Senado Federal. Mas a Mesa do 
Congresso Nacional achava melhor que esse 
trabalho fosse conjunto, exatamente para eVi
tar a demora na aprovação. 

Infelizmente, esses três ou quatro casos não 
mereceram acolhida por parte da Câmara dos 
Deputados, porque, ciosa da iniciativa, ela es
perava que fossem _vo_tados_ ali os projetas, 
antes de enviá-los à revisão desta Casa. 

Mas a ação da Me_sa do Senado Federal 
não se resumiu a_ essa solicitação. Na compa
nhia do nobre Senador_Mende.s Canale, a_?re
sidência convocou, há mais de um mês, todos 
os assessores da Casa, numa reunião que se 
realizou no Auditório Petrônlo Portella, e ape
lou para que a Assessoria da Casa se dividiSSe, 
para formular anteprojetos que seriam envia
dos à Mes_a, e a Mesa distnbuiria entre: os Srs. 
Senadores sem impedir a iniCiativa de cada 
Senador, de acordo com as suas tendências_ 
ou suas especialidades. 

Infelizmente, a Mesa ainda não recebeu es- _ 
ses trabalhos, mas vai insistir junto à Asses
soria, para que forneça os resultados dos estu
dos que estão sendo realizados. 

A Mesa do Senado Federal tem, portanto, 
ficado atenta a esses problemas, e espera, 
muito em breve ainda, dentro de poucos dias, 
ter a oportunidade de distribuir entre os Srs. 
Senadores esses anteprojetos, para que cada 
um deles estude, modifique e, se achar conve
niente, ofereça como·projetos de lei ao exame 
do Senado Federal. 

Era o esclarecimento qUe me cUrriPiia dar 
aos ilustres c.olegas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jar"
bas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presiden
te, declino da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- S. Ex- declina da palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Castelo. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 

Maia. 

O SR. MARIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revis_ão do _ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero 
servir-me desta oportunidade para fazer pe
quena comunicação e, ao mesmo tempo, um 
convite aos Srs. Senadores e funcionários des
ta Casa. 

Há mais de um mês, um grupo de ambien
talistas, pessoas preocupadas com a preser
vação e conservação da natureza, reuniu-se 
em meu gabinete e deliberou criar um Fórum 
Ecológico Popular com a denominação de 
"Alerta, Brasil". Esta nomendatura de Fórum 
Ecológico Popular, embora a Ecologia seja 

uma ciência, como·outras, objeto das pesqui
sas de técnicos e dentistas, uma dência que 
estuda a relação dos seres ·com a natureza 
e seu ambiente, consideramos que este assun
to .deveria ser debatido, também, em âmbito 
popular, colocando em cantata, em confronto,· 
em debate, pessoas_ altamente qualificadas, 
pessoas entendidas no assunto_- professo
res, pesquisadores, dentistas- e pe._ssoas do 
·povo, parit oUvir, aprender, sensibilizar e tam
bém, trazer sua contribuição, neste momento 
em que toda a Nação brasileira se preocupa 
com problemas de preservação e conservação 
da natureza. 

Então sob o modesto abrigo de nosso gabi
nete. essaS pessoas, assim pi'e"OCupaâas, deci
diram criar umforum permanente de debates 
sobre o assunto e distribuíram, geografica
mente, _a primeira rodada desse trabalho pela 
região Sul - Sudeste, Centro-Oeste, Norte 
e: J1Qr.d_es.t~. _ 

Assim sendo, nos dias 6 e 7 de mc:i!o, realiza
mós o I Encontro da Região Sul - Sudeste, 
tendo por sede o Município de Volta Redonda. 
Lá1 foram levantados os temas rcl~cionados 
com a problemática ambiental da Região e 
especificamente tendo comO cenário aquela 
situação de todos conhecida qual seja, a polui
_çbo de_Y.olta Re_d_onda, em virtude da presença 
da Companhia Siderúrgica Nacional 

E, lá, também foram debatidos os proble
mas de poluição do rio Péiráíbâ, que serve 
aosEstados de São Pauto e Rio de Janeiro, 
e também os problemas relaciOnados com 
o desflorestamento da Mata Atlântica, ligado 
principalmente com o Parque Nacional de lta-: 
tiaia. 

A seguir, nos dias 19 e 20 deste mês, fiZe
mos o n Encontro desse Fórum, na Câ.pital 
do meu ~ta do, Rio Branco~_ abordando 9-5 
problemas relacionados com a devastação ln
conseqüente da Amazônia, a ocupação acele
rada das suas superficies, através de um aço
damento e um imediatismo daqueles que, do 
Centió=--Sul, trasladam-se para -lá,- comp-ram 
as teáãs por quantias pequenas e depois de
vastam a floresta inconseqüentemente, para 
transformá-la em campos de pastagens. 

O SR. Mansueto de Lavor - Permite 
V. EX' 1,lfn aparte? · 

O SR. MÁRIO MAIA - Pois não. Estou 
fala_ndo numa breve comunic~ão, mas per
mito o aparte._ 

O Sr. Mansueto de Lavor - Aproveito 
o ensejo, com a anuência de V. EX~", neste 
aparte também breve, para congratular-me 
com V. Be. é estendê-la à CPI da Amazônia 
do Senaâó, à qué pertence V. Ex' O Relator, 
eminente Senador Jarbas -Passarinho, ofere· 
ceu-ª-_essa Comissão, à casa é à opinião públi
ca brasüeir_<I~ um relatório preliminar da maior 
importância. Não pertenço a essa comissão, 
mas venho acompanhando com interesse os 
seus trabalhos, e tive a honra de ler relatório, 
inclusive já contribulndo para um debate que 
se estende a todo o País, não apenas aos repre
sentantes do Estado do Amazonas. É real a 
extensão da devastação na _Floresta Amazô~ 

nica. O relatório preUminar, oferecidO pelo 
eminente Relator Jarbas Passarinho; já nos 
oferece dados precisos sobre essa devastação, 
inclusive condenando certos métodos que até 
então vinham sendo utilizados. Diferentemen
te do que se divulgou antes, os dados desse 
relatório preliminar - o eminente Senador 
que me ouve, como relator, pode muito bem 
trazer 'aqui detalhes maiores -, entendi que 
a diferença entre os dados divulgados oficial
mente e o que esse relatório preliminar cons
tatou cientificamente é de "apenas o meu Es
tado de Pernambuco- 92 mil km2 

". Isso sig· 
nifica que há um erro entre os dados oficial
mente divulgados e os dados que traz, calca
dos em depoimentos e em dados científicos, 
o eminente Relator Jarbas Passarinho. 

Desejo que esta comissão prossiga nesse 
trabalho, tão im'portante para o País, .e que, 
no seu relatófio firial, o Seriãdo seja realmente 
respeitadO nesSe _seu- trabalho, cOmo-em tan
tos outros, por esse serviço pfestado ao nosso 
País, sem qúe Signifiquefainaís barrara deseil
volvimentoda Amazônia, mas também O diréi
to_de o País e todos_QS povos_~tereffi .3 ilatiJieia 
mais respeRãda, para servir ao homem e o 
homein também poder serVir-se dela inelhor. 
Muito obrig.;tdo. 

O SR. .MÁRIO MAIA - Eu _é que agra
deço a V. Ex.' a opmtunidade· de trazer a esta 
nossa cortmnicação a· impOrtante referência 
que faz do precioso relatório que acabamos 
de receber, como brinde da inteligência do 
nobre Senadot Jarbas PasSarinho, autOr da 
proposição de instalação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos 
verdadeiros e captar, na imprensa nacional 
e através das informações precisas de técnicos 
e cientistas, a verdadeira situação em que 
se encontra o grau de devastação das florestas 
do Brasil de wna maneira geral, e especifica
mente da Amazônia. E relacionando essa-de
vastação desde os princípios da formação his
tórica do Brasil, cOm sua descoberta, até ·o 
presente momento e os momentos em que 
ela foi maior ou menor, fazendo, então, um 
dareamento nas informações diversas que 
são diariamente colocadas à apreciação do 
público. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho nesse 
relatório sucinto, foi muito feliz, porque conse
guiu, em pOucas palavras, Jazer um adensa
menta, uma compactação de todos os dados, 
analisandO, uma por uma, as informações tira
das dos depoüilentos trazidos ao Congresso 
Nacional, aó S_enado da República, através do 
comparecimento à Comissão Parlamentar de 
Inquérito de eminentes cientistas nossos, que 
lá prestaram informações, ora a convite e, pos
teriormente, já como convocados e prestando 
as declarações sob juramento, em face de al
gumas divergências entre as informações ha-
vidas. · 

O nobre Senador Jarbas Passarinho, com 
a elegância e o bom humor que sempre tem, 
ao colocar seU ponto de vista, fez referência, 
inclusive na comissão, pois achava que a polê
mlca e a divergenCia parecia haver s6 entre 
políticos, mas está verificando que também 
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entre os cientistas, no ramo da ciência, há 
divergêndas, há polêmicas, às vezes até acalo-
radas. _ 

De modo que essas informações s~ multo 
precisas e dirimem muitas dúvidas, porque, 
através da imprensa, das informações da mi
dia nacional e internacional, o Senador Jarbas 
Passarinho pôde confrontar dados e percen
tuais que variavam, informando sobre _o grau 
de desmatamento da Amazônia, ora referida 
como Amazônia Legal, ora como região Norte, 
ora como a Floresta Amazónica ou ·a Hiléia 
Amazônica, a floresta propriamente dita, e ora 
como a área geográfica da Amazônia, até rela
danando_ com a Amazônia não brasileira, de 
outros países. _ _ _ 

Apuraram-se os dados, que variavam desde 
20% de desmatamentos atuais, com o Sr. 
Thomas Lovejoy, de uma entidade interna
clonai, até os 5,12% do lnpe -Instituto de 
Pesquisas EspaciaiS. Então, analisando um 
por um os trabalhos de cada wn desses den
tistas, a comissão, atr4vés do relator, chegou 
à conclusãO de que o dado mais apropriado, 
sobre a devastação da Floresta Amazônica, 
o ·dado mais próximo da verdade, em virtude 
do manancial de pesquisas feitas e oferecidas 
à apreciação dos analisadores, seria em tomo 
de 7% - isto em relação aos exageros de 
que já se chegava até a 40%, segundo alguns 
comentários internacionais, de certas pessoas 
emocionadas, que se estão preocupando mais 
conosco do que com a própria situação e a 
devastaçiio que causaram a seus países, por
tanto, esse percentual exagerado não corres
pondia à realidade. O Relator acentua que, 
apesar de, graças a Deus, esse percentual ain
da ser pequeno, há um processo de acelera
mento de 1970 para cá, e é sobre ele que 
nos devemos_debruçar, porque representa um 
percentual que varia entre 200 ã 400% de 
aumento da velocidade de devastação da flo
resta. E que- devemos tomãr- PrOvidências 
enérgicas; no sentido de coibir eSse acelera
mento, e traçar normas e métodos adequados 
para a exploração racional da Amazônia e que 
tragam beneffdos para o Brasil e para o Mun
do. 

Fico satisfeito por V. Ex" ter feito, nesta breve 
comunicação, referência ao relatório, que te
mos aqui em mãos. Além de ouvir, de viva 
voz, o relator, também já lemos e vamos reler 
o documento. 

Peço licença ao nobre Relator, Senador Jar
bas Passarinho, para, amanhã, no encontro 
que vamos ter e, depois, no Fórum Eçológlco 
Popular que estamos promovendo, usar parte 
do relatório, fazendo referência à comissão 
e ao relator. Peço, então, ao nobre Relator 
permissão neste sentido. {Assentimento do Sr. 
Senador Jarbas Passarinho.) 

Fico satisfeito. 

Sr. Presidente, continuando a comunicação, 
devo informar que estaremos realizando, ama
nhã, no recinto_ do Congresso Nacional, "Audi
tório Nereu Ramos, a partir das 8_ horas e 30 
minutos, esse encontro para tratar de assuntos 
relacionados com a conservação e preserva
ção da natureza, onde ambientalistas e pesqui· 

sadores se reunirão com populares e pessoas 
interessadas, para debater amplamente este 
assunto tão momentoso. 

A seguir, nos próximos dias 11 e 12, estar
nos-emos reunindo em Belém, porque resol
vemos fazer na região Norte dois encontros: 
um, na Amazônia Ocidental, na Capital do Es
tado do Acre, Rio Branco; outro, na Amazônia 
Oriental, no estuáriO, porque é uma Amazônia 
um pouco-diferente; lá, nós temos a Amazônia 
dos altos rios e, aqui, há a Amazônia do estuá
rio, com características próprias. Também se· 
rão -debatidos problemas relacionados com 
a ecologia do estuário da Amazônia e da parte 
média dessa região. 

Por ftm, encerraremos esta Piimeirà rOdada 
de nosso Fórwn no Nordeste, tendo por sede 
Recife, onde também serão abordados proble
mas reJacionados·com-o ambiente nordestino: 
as caatingas, as secas, o regime dos rios, das 
águas, a poluição ambiental dos mananciais 
e toda a sistemática ambientalista que possa 
ser abordada, através de pessoas espedal
mente convidadas para o debate. 

Aqui, amanhã, no Fórum, estaremos deba
tendo. Fórani. cOnvidadas pessoas do Distrito 
Federal, como 0- Reitor da Universidade de 
BraSl1_ia, o Professor Cristóvam Buarque e pro
fessores da Universidade de Mato Grosso, que 
falarão sobre o Pantanal, sobre os desmata
mentos nessa região, os garimpos, e também 
serão abordados assuntos relacionados com 
o ecossistema do Planalto, principalmente 
c-om_as matas de cerrados, cerradões e cerra· 
dos, e as agressões que sofrem essa área do 
Planalto, uma das mais anti~faS da terra, por
que a sede do chamado Planalto Cristalino, 
uma das rochas mais antigas na formação 
da Terra, é aqui o_ Planalto Central do Brasil, 
um dos três escudos cristalinos que deram 
origem ao Continente Americano: o Escudo 
CristalinO Cãnadense, o EScudo_ Cristalino 
Guiana e o Escudo Cristalino Brasileiro, a par
tir dos quais geologicamente se formaram os 
Continentes Americanos do Norte; Central e 
do Sul. .. 

Portanto, esta região é muitoJmportante pa· 
ra ser estud~da, porque uma das mais antiQ"as 
do Mundo, as primeiras rochas a serem forma
das, há cinco bilhõ_es de anos, quando a Terra 
era, ainda, uma massa a se condensar. 

Faço esta c.omunicação e peço a atenção 
dos Srs. Senadores, estando convidados a 
comparecer para debater conosco este assun· 
to palpitante, e também os funcionários que 
nos estejam ouViõdo. 

Peço lic_ença à Mesa para, através do Serviço 
Interno de Divulgação, em alto-falante, tam
bém se fazer um cham.imerito para que todos 
compareçam a·eSse Encontro, de alta impor
tância para todos nós, brasileiros, e para 0 

futuro das nossas gerações. 
Enü, quetínhaacnzer.-sr. PreSldeOte. (MUitõ 

bem! Palmas.) 

Dumnte o discurso do Sr. Sen. Mário 
Maia o Sr. Sen. Nels_on Carneiro,' Presi· 
dente deixiJ a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Sen. Pompeu de Sou
sa, 3" Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. BEl'IADCJ. 
RES:. 

Mário Maia - Aluízio Bezerra- Carlos_ De' 
Carli - Odacir Soares - Ronaldo AragãÓ .:....:... -
Olavo Pires - Almir Gabriel - Jarbas Passa
rinho - Carlos- PatroCínio -_João Castelo 
-Alexandre Costa - Edison Lobão - Joâo 
Lobo- Chagas Rodrigues- Hug:o Napoleão 
-Afonso SanchO ...=... Cid Sab6ia de Carvalho-
-.José Agripino- ~voisier Maia- Marcon· 
des Gadelha- Humberto Luc_ena- Raimun
do Ura - Ney Maranhão- Mansueto de La
vor- João Lyra -_L.ourivaJ Baptista- Luiz 
Viana- Ruy Bace_lar -:-José Ignácio Ferreira 
-Gerson Canlata- JOão Calmon-- Nefsõri
Carneiro- Itamar Franco -Iran Sãraiva.....:..
Irapuam Costa Junior_-_MaudciO COrrêã ·_ 

-Mendes Canal e - Wilson Martins - Affonso 
Camargo -_JoSF~icha--:-- Dirceu Carflefrõ: · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu-de SouSa) 
-Esgotado o tempo-destinado ao expedien· 
te._ 

A Presidência lembra aos Sis. Senaaoies 
que o Congresso Nacional está convocado 
pcira tuna sessão c6nji.nlta--a reãliZaf~Se 11o}e:
às 14 horas e 30 nllnutos, ho plenário -da Câ
mara dos Deputados. 

Passa-se_ à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão',_em turno único, da redação 
final (oferecida pela ComissãO Dír'etora 
em seu Parecer n9 60, de 1989), do Pr'o
jeto de_ Lei <;lo DF n?_5, de 1989, dé inicia
tiva do Gove.rmidor do DistrftO Federal, 
que conta em dobro o tempo de serViço 
efetivamente prestado em BrasUia, no pe
ríodo compreendido entre 21 de abril de 
1960 e 20 de abn1 de -1962.·-por fuildo-
nários civis do Governo do Distrito Fe· 
dera1. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. _ 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada defiriitivameiife ãProVada, nos 
termos do art. 359 dO Re"gini€f1fo-lriterriõ~-

O projeto vai à sanção do Go'\lernador do 
Distrito Federal. 

É a seguinte a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Lei do Df 
_ n9 5, de 1989, que conta em dobro o 
tempo de serviçO efetivamente prestado 
ém Biasi1ia, no perfodo que menciona, 
por servidores p6b/icos civiS do Governo 
do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. 

O Senado Federal decreta: _ 
Art. 1? O tempo de serviço efetNamente 

prestado em Brasília, no perfodo compreen
didO entre 21 -cre-abril de 1960 e 20 de abril 
de 1962, pelos servidOres públicos ciViS- do 
Governo do Distrito Fe"deral, sei-á comPUtado 
em dobro, para efeito de aposentadoria. 
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Parágrafo único. - O disposto no caput des
te _artigo aplica-se, no período de 21 de abril 
de 1958 a 20 de abril de 1960, aos einpre
gados da Companhia Ul'banizadora da Nova 
Capital do Brasil (Novacap ), inclusive os da 
Guarda Especial de Brasília (GEB), que passa
ram à condlção de servidores públicos do Dís
trito Federal. nos termos do_ art. 40 da Lei 
n' 4.242, de 17 de julho-de 1963. ' 

Art 29 É facultado ao funcionário aposen
tado do Distrito Federal contar o tempo- de 
serviço de que trata o art. 1 ç desta lei, para 
efeito- de percepção da gratificação adicional 
por tempo de serviço, prevista no art. 145, 
inciso XI, da Lei n~' 1.711, de 28 de outubro 
de 1952. 

Art. 3ç- Os efeitos- desta lei aplicam-se __ à 
• revisão dos proventos da aposentadoria pro
porcional do tempo de serviço. 

Art. 49 ESta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
contr~rió. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único.-da redação 
final (oferecida pela C6missãó Diretora 
em seu Parecer n" 61, de 1989); do Pro
jeto de Lei do Senado n" 17, de 1989, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
proíbe a existência de celas para castigo -
de presos e dá outras providências. 

Em discussão a redação final. (Pausa) Não 
havendo quem peça a palavra, encerro a dis
cussão. 

Encerrada a discussão, a redação- fmal é 
considerada como defmitivament.e aprovada, 
nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara- dos Deputad~s. 

t a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei_ do Se
nado n9 1 i', de _1989, que prOibe zt existên
cia de celas para castigo de preSas, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nadonal decreta: 

Art. 19 É proibida a existência, nas delega
cias da polícia e nos estabelecimentos prisio
nais, de celas de tamanho reduzido ou com 
i1uminação ou ventilação inadequadas, utiliza
das para castigo de presos. 

Art. 29 As Secretarias Estaduais de Segu
rança e a do Distrito Federal, bem como os 
Conselhos Penitenciários, na órbita respectiva, 
encaminharão ao ministro daJustlça, no prazo 
de trinta dias, informação a respeito da desati
vação de celas do tipo das referidas no artigo 
anterior, assegurando a inexistência das mes
mas. 

Art 3" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposição em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem3: 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferedda pela Comissão Diretora 

em seu Parecern~ 62 de 1989), do Projeto 
de Lei do Senado n"' 38, de 1989, de_ãutO
ria do Senador Louremberg Nunes Ro
cha, que suprime o item V do art. 176 
e acrescenta um item V ao art. 177, renu
rrierando-se os demais da Lei n-? 4.737, 
de 15 de julho d!' 1965 (Código Eleitoral). 

~rifdiscQ.ss_ão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada definifiYaineflte aproVada, nos 
termos do art. 359 do Regimento Interno. 

__ 9 projeto vai à Câmãra dos Deputados. 

~-a seguinte a redação final aproyada1 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado á" 38. de 1989, que suprime e acres

- Ci:nla disposit[vós à Lei n~ 4. 737, de 15 
de julho de_ 1965 --~Códif!O Eleitoral. 

O Cong_ressõ Naciof1a) c;i~c~ ; 
Art. 1., A Lei n., 4.737, de 15 -de julho de 

1965-t:6digo Eleitoral, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

a) Suprima-se o inciso V do art. 176. 
bi Acrescente-se ao art 177 o Seguinte ill-

ciso: 
1- ............................. ~.,,,,,,, ...... o ....................... ,,,,, 

(} --,.._ .....•..... : ..•.....•. ; ··········'·"· ;, ........... ~ ..... :~ ...........• 
III- ......................................... ,,,,,,,,,,, .............. .. 
IV- .......... , .... : ........................................................ . 
V -Se_ o eleitor escre.ver o nome ·ou o nú

m-erO ae-um candidato e a legenda de outro 
partido, o voto será contado para o candidato 
cujo nome ou o número foi preenchido e para 
a legenda do partido a que pertencer. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor um ano 
após a data de sua publicação .. 
·1\tt: 31 RevoQ:am-se éis disposições em 

contrário. -

:0 SR. PRESIDENTE (Porrlr}eu de Solisii) 
--:-:-nem4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n9 8, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 

- altera o arl n., 93 do Decreto-Lei n., 82, 
- de 26 de dez_embro de 1966, e dá outras 

providências, tendo __ _ 
PARECER FAVORAVEL. sob o n" 63, 

de 1989, da Comissão 
-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A vOtação_ da matéria será feita oportuna
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item5: 

PrOjeto de Lei -dO Senado n~- 153; de 
1978 - Complementar, de autoria do 
Senador_ Franco MontOro, que permite 
aos assalariados a utilização do PIS-Pasep 
Pa-ra o custeio de curso superior feito-pelo 

____ próprio interessado ou por seus_depen~ 
dentes: -

A Presidência, nos termos do art, 369, alínea 
a, do Regimento lntenlo, e conforme o parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de ConstituiÇão, 
Justiça e _cidadania •. declara prejudicado o 
PrOjeto, de_ Lei do Senado n9 153_, de 
1978-Complementar. -

A matéria vai ao arquivo. 

O $R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item6: 

PrOjeto 'de Lei do Senado nlo-:J!59,_de. 
1978 - Complementar, de _autoria do 
Seriaçlor Nelson C~m~frq; qu~ dispõ_e _so
bre· a' obtenção _de_ erripréstimo simples 

~pelos serVidores- Pliblicos, dos recursos 
geradoS peilo Progrcima de FOrmação do 
Patrimônio -do Servidor Público (Pasep). 

A Presidência, rios termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento liltefno, e conforme Parecer 
n9 58; de 1989, da Corriissão de ConStituição, 
Justiça e Odãdania, deClara- prejlidic-aâó o 
Projeto de Lei do Senado n~ 159, de 1978 
____: Complêmentar. 

A matéria vai a Arquivo .. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa) 
-Item 7: 

Projeto de Lei_ do _Senado n9 252, _de 
1978- Complementar, de autoria do 
$eriii:dõf NelsOn Carneiro, que acresc~nta 
dispositivo à Lei Complementar n9 26, de _ 
11 de setembro de 1975, qu_e_dispõe so-, 
bre o PIS-Pasep, para o -fim de_aUtorizar. 
a concessão de empréstimos simples aos . 
participantes do fundo. -

A Presidência, nos termos do art 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer ..._ 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania,- declara- prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 252, de 
1978-Cofnj)Jem-enfar.-- - - -

A matéria vãi"a Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 8: 

Projeto de Lei do Senado n9 330, de 
1978 ~Complementar, d_e autOria-dO 
Senador Franco Montara, que estabelece 
a -participação de representantes dos tra· 
balhadores e dos funcionários na admi· 
nistra:ção do PIS/Pasep. Dispõe sobre a 
descentralização do .P'IS/Pasep e sua ad
ministraç-ãO riOS-ffiUiticípfOs, Determina 
que os -iecursos do_ PISIPasep serão apli
cados prefere_ndalmente no fínancía-" 
mento da produção de alimentos, vestuá
rio, habitação e outros bens de uso ou 
consumo ·popular. 

A Presidência, nos termos do .art. 369, alín_ea 
a, do Regimento Interno, e conforme-o Parecer 
n9 58, de 1989, da Co"missão de Constitüição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Prõjeto de Lei do Seriado- n~ 3-.3·-o-; à e 
1978-ComjJJém-entãr.· ,---_ 

A matéria vai a Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 
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Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar 

Franco. - -

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sein revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
leio, inidalmente, parte do artigo do jornalista 
Ruy Lopes: Pretextos e Crises. Diz o ilustre 
jornalista: 

"Há um estopim aceso juilto à baSe 
institucional do regime. A insatisfação 
que grassa em todos os setores da socie
dade, por causa das dificuldades econõ· 
micas, poderá ser utilizada para detonar 
uma crise militar de conseqüências im
previsíveis. 

O pretexto para Crlse militar já existe. 
É o indiciamento do General Newton 
Ciuz, corria- enVolVido num crim-e ocor
rido há muitos anos. Trabalhando em ci
ma desse fato, realmente lastimável sob 
todos os aspectos, a oficialidade saudosa 
dos tempos do autoritarismO está criando 
uma questão de honra destinada a mobi
lizar todos os segmentos _armados." 

E continua o jornalista RUy Lop_es: 

"Desde a manifestação do General Eu
dydes de Figueiredo e de- sua puniÇão, 
o pretexto inicial mudou de natureza, 
Agora, não se trata mais de saber s_e New
ton Cruz deveria ou não ser submetido 
a júri popular, o que importa verificar é 
até onde a posição de Figueiredo reflete 
o estado de espírito da coiporaçao. Se 
a maioria estiver solidária a ele, o desfe~ 
cho será apenas questão de tempo." 

E segue o artigo do ilustre jÕrnalista. 
A propósito, Srs. senadores, n:iCorC!o-me de 

que apresentei ao Senado da República, de
pois de ouvir, inclusive alguns militares da Ati
va e da Reserva, projeto de lei, que mais tarde 
também foi aprovado pela Câmara dos Depu· 
tados e por Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República, à época, assinado pelo 
Presidente José Samey, MiniStro Henrique Sa
bóia, Ministro Leônidas Pir~s Gonçalve~. Minis~ 
tro Otávio Júlio Moreira Uma E sobre o que 
dispõe esse projeto, Sr. Presidente? Qual foi 
o objetivo do projeto? Primeiro, vamos recor
dar o texto da lei em vigor, que diz: 

LEI N• 7 .524, 
DE 17 DE JULHO DE 1986 

Dispóe sobre a mamfestáção, por mili
tar inativo, de pensamento e opinião polí
ticos ou DlosóDcos. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congréiso Nacional de

creta e eu sanciono a s·eguinte lei: 

Art. 19 Respeitados os limites estabe
lecidos na lei civil, é facultado ao militar 
inativo, independentemente das disposi
ções constantes dos Regulamentos Disci
plinares das Forças Armadas ... "_ 

Ressalto este ponto Srs. Senadores, "inde-
pendentemente das dfsposiçóes constantes 

d_os _regulamentos disciplinares das Forças Ar
madas". 

"- õpinar livremei1te sobre assunto 
político_ e extemar pensamento e conceito 

-- ideológico, f!losófic_o ou relativo à matéria 
pertinente_ao interesSe público." 

E vem o parágrafo único, porqtle era exata
mente·- a grande_ dúVida que surgia quando 

-debatemos esse projeto ~ como eu disse -
com militares da Ativa e _da Reserva -, que 
se precisaria preservar alguns aspectos da 
condição de o indivíduo ter exercido a sua 
ação militar, o seu posto militar evidentemen
te, em algumas áreas de segurança, se preci
saria pres_ervar, dentro desse projeto, o que 
ficou estabelecido no parágrafo único, e, é 
claro, precisaria estar, como está, contido nes-
se parágrafo, que diz o seguinte: 

- "Parágrafo único. A faculdade assegu
rada neste artigo não se aplica aos assun
toS de_natureza_militar de caráter sigiloso 
e independe de f!liação político~partidá
ria," 

I:: claro, militar, em exercício da sua ação, 
tomou·conhedinentO-de problemas da segu
rança ·nacional Qa _ ~Ua profundidade, na sua 
verticalidade, e esses assuntos, no decorrer 
da sua vida civil, agora, predsariam estar pre
servados de qualquer problema, independente 
da sua ffiiação político-p-artidária, 

.. Art. 2° _ O disposto nesta lei aplica~se 
ao militar agregado a que se refere a alí
nea b do § 1? do art. 150 da Constituição 
FederaL · · ·· · 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data 
dt;!_sua publicação." 

Sr. Presidente, o que me leva a recordar 
esta lei que esta 'em vigor, salvo melhor inter
PretaÇão de sua· Excelência o Senhor_ Presi
dente da RepUblica e dos ministros militares? 

É grave chamar alguém de desf~I, de co
varde, evidentemente. No entanto, se o militar 

-esta na Reserva e se ele acusou alguém com 
fraSeS-iilJUriosas -ou com palavras com que 
aquele que as recebeu não concorda, através 
desse projeto de lei o militar ínativo não pode 
e não deve ser preso. Claro, se a interpretação 
desta lei for de acordo com o pensamento 
do seu aUtOr e sanciciilada pelo Senhor Presi
dente da República. 

O problema de calúnia, de injúria está pre
visto na própria lei civil. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite um 
aparte, nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR F'RANCO- Com muita 
honra, Senador Jarbas Passarinho. 

__ :O Si:~ Jarbas Passarj.nh~-=-QuefCl djrigir~ 
me ao Senador e ao Ten~nte de Artilharia !ta~ 
mar Franco, Tenente da Reserva _do Exército 
brasileiro, da minha Arma. V. Ex•, quando teve 
essa iniciatiVa ...:....:.. e eU era Senador, como V. 
Ex" aqui - mudou uma tradição nacional de 
muitos e muitos anos, muitas e muitas déca
das, com a-melhor das intenções. Alfredo Vig· 
ny esCreveu um célebre livro, que nas casernas 
tanto se fala s,obre ele, "Grandezas e Serventias 

da Vida MHitar", A vida militar tem determi
nadas serventias que não se aplicam às carrei
ras civis, qualquer que seja, Quando Alfred 
Vigny, falava que o militar não tem nem b 
direito de ter o pensamento próprio, porque 
ele teria que inserir o seu pensamento dentro 
da corporação à qual ele serve, ele insistia 
num tipo de limitação que normalmente o 
civil não tem. V. Ex' leu a lei e fiquei esperando 
a sua conclusão. V. Ex' viu que a sua inspiração 
na lei era que o militar na reserva poderia 
dar, repito, uma opinião a respeito de natureza 
politica ou filosófica. V. Ex" deu, portanto, uma 
opOrtunidade aos militares da Reserva de po
derem falar nesse cairip(). Veja bem que estou 
só interpretando o problema como um cari
cato hermeneuta, não passo disso, nao estou 
entrando no mérito da questão atual nomi
nada do General Euclydes ou do General Cruz. 
Mas, é evidente que o Regulamento Disciplinar 
do Exército se· aplica aos militares da Reserva. 
Estão amarrados a isso o resto da-vidã~ porque 
continuam remunerados, especialmente os de 
Primeira Categoria da ReseNa Hemul)_erada. 
No Regulamento Disciplinar do Ex~rci~o exis
tem determinadas prescrições que, uma vez 
violadas, obrigam a resposta disciplinar. Já V. 
~ traduz o problema para o crime, o crime 
da, calúnia, de difamação e de injúria. A mim 
me parece, data venfa, que não é õ caso. R-eal~ 
mente, o militar poderá tratar de determinados 
assuntos e, ainda assim, restritivamente, como 
V. Ex• colocou, do ponto de: vista sigiloso, por 
exemplo, de não pode revelar. Se ele perten
·cer ao Estado~Maior do ExércitQ brasileiro, por 
exemplo, e lá foi estudado, porque é obrigação 
estudar, a potencialidade de uma guerra com 
vizinhos, ele não pode, depois que passa para 
a Reserva, trazer isso para o conhecimento 
púl:>lico. V. Ex• sabe que isso aconteceu, foi 
um escândalo enorme, nesse período de tran~ 
sição, com o chamado Projeto 40 Horas, 
quando um General-Comandante do ln Exér
cito teria feito um Projeto de 40 horas para 
invadir o Uruguai, se a subversão terrorista 
no Uruguai tivesse_ êxito. Isto é um segredo 
de Estado que 9 militar não pode revelar aqui 
fora, ele não tem esse direito. Então, relativa
mente V. Ex" dizer que não deveria s_er preso, 
é _um ponto de vista pessoal, como todo ponto 
de vista de V. Ex• é muito respeitável, mas 
de que discordo, em tese, Em tese, repito. 
Não estou querendo, aqui, nem aplaudir a pri
são nem me mostrar solidário com ela. Quan
to ao General Newton Cruz, acho um absurdo. 
Senador Itamar Franco- agora ao Senador, 
propriamente dito - O que se está fazendo. 
Esse homem não está sendo pronunciado, 
porque tenha havidQ_indíc::ios, pelo menos res
peitáveis, de seu envolvimento com os homi
cídios que se lhe atribuem. Ele está sendo 
julgado coino o gene[al que, no ftm do Gover
no Figueiredo, foi o executor das medidas de 
emergência, e criou problemas junto à socie
dade civil, a partir do momento em que esta 
reagiu à sua postura pessoal. Não conheço 
-dentro do que nós, V. Ex~ e eu, mais voltados 
para ãs Oência:s Exatas do que para a r;:ã.,.,ria 
do Direito- não conheço na Ciência <..u Direi
to, porque, aqui, há ilustres representantes, ai-
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go que tenha até agora desteito aquele velho 
princípio latino que testis unus, testfs nU/Jus, 
uma testemunha só é uma testemunha nula. 
Aparece uma única testemunha, e de que na
tureza! E, baseada nessa testemunha, faz-se 
o pronunciamento _desse general. Para quê? 
Para colocar um Geli.eral no banco dos réus. 
Esse é_ o objetivo:-Não há O menor ·sentido 
de fazer justiça. Então, veja V. Ex' que analiso_ 
o problema. Quando se trata d~ t,nn caso, es
tou vendo de uma maneira diferente. Qucnido 
se trata do RDE, acho que o Tenente ltjim_ar, 
como o Coronel Jarbas Passarinho,_ de Artilha
ria, compreendem_que o Regimento Discipli
nar do Exército permanece existindo, apesar 
da janela que V. Ex" abriu em hora_muito opor
tuna, para tratar de ma.têria. filos_Qfi~ e política 
e não do ataque pessoaL Desculpe V. E~ se 
me alonguei no aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V: EX não 
se alongou. Aliás, esse problema de aparte 
no Senado tem a sua relatividade: há apartes 
que devem ser curtos; há aqueles que não, 
que, ao contrário, não só engradecem o dis
curso_como, sobretudo, trazem esclarecimen
tos importantes a quem está pretendendo le
vantar um problema desta imp-ortância, ·como -
este que trago ao conhecimento do Senado 
da República. 

Também, Senador Jarbas Passrainho, não 
quero entrar no mérito da questão da punição 
do General Eudydes Figueiredo. Preocupa
me, e aí há uma discordância V. Ex' em tese, 
evidentemente, defende a lei que foi sancio
nada pelo Senhor Presidente da República, 
através de um projeto nosso; "discutido, como
eu disse, à época, com oficiais da ativa, inclu
sive representantes .do Ministério aqui junto 
ao Congresso Nacional e militares da reserva. 
Há uma preocupação. Não é o. caso -de V. 
Ex", que é um parlamentar. Deixei bem claro 
que questões sigilosas dev_em permanecer si
gilosas. V. Ex" foi oficial do Estado-Maior; teve 
acesso a documentos secretos, docomentos 
que não podem, no _decorrer da sua vida políti
co-parlamentar, da sua vida pessoal, ser reve
lados à Nação. ·o que está resguardado por 
esse projeto. 

Diz o art. 1 o e agora fala o _oficial da reserva, 
fala o engenheiro com -o_ coronel, que tem 
mais conhecimentos juridicos que o pobre do 
engenheiro que ocupa a tribuna neste instante 
-dizoart.l~ 

''Respeitados os limites estabelecidos 
na lei civil" ... 

Ora, a lei civil examina os casos de injúria 
e de calúnia. 

Veja V. Br que diz, também: 

" ... opinar livremente sobre assunto po· 
lítoco; e extemar pensamento e conceito 
ideológico, ffios6fico ou relativo à matéria 
pertinente ao interesse público." 

D_e repente, ao opinar sobre assunto políti
co, .o indivíduo pode passar a uma agressão. 
Agre~ão a que, lamentavelmente, já estamos. 
assistindo agora, nesse in1c[o de campanha 
presidencial, e esperamos aue o nível não bai-. 

xe, que a discussão presidencial permaneça 
no campo das idéias, do debate intelectuat 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex' ni.e 
permite breve interrupão? (Assentimento do_ 
orador)_._ Nós mesmos_ aqui, políticos, o nosso 
Regimento proíbe manifestação desairosa, 
soez a respeito de companheiros, colegas e 
membros do Parlamentc. Eu, como Presiden· 
te da Casa, mais de uma vez mãndei retira"r 
dos discursos ofensas de ordem pessoal. Quer 
dizer,- nóS- mesmos, politicas, não aceitamos 
que a manifeStação política implique ofensa 
pesssoal. Agora, V. ~ querendo ir à lei, vai 
agravar a situação do _oficial da reseJYa, porque 
punido pela transgressão disdplinar, é o Regu
lamento Disciplinar do Exército_, é simples, o 
outro _exige processo. Então, é o contrário, 
ele seria processado em uma auditoria militar 
para se defender do crime de calúnia de injú
ria. é: multo mais gravel Então isso realmente 
e>ds_te: o_o Regulamento Disciplinar do Exército. 
Com~ça pelo primeiro item, V. Ex~ deve estar 
lembrado, era antigamente _o _artigo 13 - eu 
estou há vinte e tantos anos fora, não sei. O 
n9 1 do art. 13 é: mentir. Se o müitar mente, 
ele já está praticando uma transgressão diSci
plinar, que vai s_er julgada pelos seus antece
dentes, agravantes ou não. Então, eu acho 
que ainda é melhor que ele fique no RDE 
do que na auditofia. 

O SR. ItAMAR FRANco -Veja V. Ex' 
que a argumentação pode ser até pueril, pode 
até não ter conseqüências jurídicas". _ 

O Sr. Jarbas PasSãriDiio- Nunca seria, 
partin-do de V. EX', pueril. 

O SR. ITAMAR- FRANCO - Não, não 
é o caso qu~ estou dLzeocto. Senador .Jarbas. 
Passarinho, V. Ex" é u_m militar dos r:nais i1us
tres deste Pa(s, político dos_ mais repeitados. 
De ~epente: V. Ex-, num comércio, pode refe
rir-se a cl,et:erminado cidadão, militar~ também 
da_ Reserva, político também, disputando qual
qUer-Cargo, e aquele homem falta à verdade, 
foi deslectl. Esta usando o seu dir~ito e a Sl,la 
liberdade poUtica de_externar. Evidentemente, 
se fei uma acusaÇão gratuita, sem fundam~n
to_,_terá que pagar por essa acusação. __ . 

Ouvimos há pouco, aqui, da tribuna do Se
nado - e não. é o caso de se lembrar éJ;qui 
-acusações gravíssimas ao atual candidato 
à Presidência da República, o Governador Fer
nàndO Collor dEi Mello, acusaçõ~s até çle cm~ 

-rup-ção;-Cõtsas·graves; Citfe·nao-se ·poderrq;er-=
der no Senado da República, precisam ser 
proVadas, porque, evidentemente, se _ojndjyj-_ 
duo é acusado de corrupção, ele não pode 
aspirar à Prestdência da República. 

No caso dos mili.tares._ Õ r.eceio que tenho, 
Senaàor JarbÇts_ Passarinho, e é por isto que 
assomo à tribuna f1:esta manhã, é que se forme 
uma reação em cadeia. O que quis evitar, com 
e~e projeto de lei, foi exatemente _que esta 
reação em cadeia permitisse a criação de uma 
crise, porque, de repente, vira uma solidarie
dade_ na_tural. V. Ex• e nós, que tivemos, tam
bém, a honra de servir ao Exército, ainda _que 
nós como Oficial da Reserva, sabemos dessã 
soiidaried,ade que existe no melo militar, soli-

dariedade que, as vezes, lamentamGS não exis-
ta entre nós, cMs. . . 

Costumo lembrã.r que, quando cheguei ao 
Senado da República, diferentemente _do que 
encontrava nos quartéis, quando via ex-co
mandantes sendo recebidos, em determina
das solenidades, com o maior c<;~rfnho. com 
a maior festividade, recebendo continências, 
sendo chamados de chefes, eu aqui, no Sena
do da República, em 1975, deparei-me com 
um quadro da maior tristeza, quando ex-sena
dores não podiam adentrar o recinto do plená
rio do Senado. Haviam sido senadores da Re
pública e tinham que ficar na Tribuna de Hon
ra, tinham que pedir ordem à segurança para 
entrar. Apresentamos, então, um projeto de 
resolução, pelo qual se permite o ingress_o_de 
ex-deputados e ex-senadores no plenário, on
de tanto serviram à Nação. 

Nós, civis, infelizmente, não temos esse sen
timento de solidariedade. Não digo que sejam 
todos os Segmentos da sociedade civtl, mas 
aqui mesmo, no Congresso Nacional, encon
trei esse absurdo. 

0-Sr. JarbaS Passarinho - V. EX' deve 
estar lembrado_ que eu mesmo, quando Minis
tro da Previdência Social, convocado pelo Se
nado, vim aqui, e um colega de V. Ex~. na 
época, Quis impedir a minha ent(ada, porque -
não tinha lido nem a modificação que V. EX' 
tinha introduzido no Regimento Interno. Que· 
ria qUe eu só pudesse entrar aqui depois de 
esgotada a Hora do Expediente. 

V. EX se lembra? 

O SR. ITAMAR FRANCO - É verdade. 
Eu nem quis citar esse lamentável incidente 
oCorrido com V. Ex", pai-ã mostrar o que se 
teme. Por isSo que se fei esSe projeto de lei, 
Sancionado pelo Senhor Presidente da Repú
blica. 

Não podemos permitir, Srs. Senadores, nu
ma hora de instabilidade que todos estamos 
sentindo que a Nação atravessa, seja na_ sua 
ordem política, seja na social ou econômtca, 
nãO PodeiTIOs permttir hajã um ingrediente 
coniplicador, que é o ingrediente de uma crise 
müitar. Evidentemente há interesse em adicio
nar, hi.tm momento de graves perturbações 
qúe o Pclís a:~rãvessa na sua ordem econômica, 
o problema militar. - -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite 
V. Ex,\' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer, 
nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
O discurso de_ V. Ex" e os aparteS do Senador 
Jarbas Passarinho são da_ maior impoftânda. 
Vejam, V. E#, como na verda_çle o debate é 
importante. Gostaria de trazer alguns adere
ços, vamos dizer assim, a esses pronuncia
mentos. Por exemplo: na verdade, no Direito 
Penal não existe a prisão propriamente dita; 
existem a detenção e -<:t reclusão. Prisão-~ o 
ato de deter uma pessoa que es~ em liberda
de, para -que vá à reclusãO ou à detençã,o. 
Quer dlzer que a prisão é _apenas um fato 
transitório e imediato de suprimir a liberdade 
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de alguém para que cumpra uma detenção 
ou uma _reclusão, por determinação judicial. 
Leio nos jorriais-...:... e hãO entendo.be:rn o Regu~ 
lamento Militar-, leio nos jornais que ·as mili
tares que infringem o esta:tulo deleS, asnor~ 
mas interna de cada Arma, eles são presos 
e ficam presos num gabinete, fiCam presos·· 
na residência etc., quer dizer que é uma figura 
totalmente diferente da figura do Direito PenaL 
É uma outra coisa, que confesSQ que não 
compreendo muito bem. Mas temos aqui o 
Senador Jarbas Passarinho, que é mestre tam
bém nisso, entre outras tantas coisas·:-

O Sr. Jarbas Passarinho- Só não sou 
mestre em prisão. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
fv1enos enl prisão. Acontece que, examinando 
essa lei à que V. Ex" se refere;-Chegamos à 
seguinte conclusão: há aqUela oportunidade 
em que um militar pode ferir aO -outrO sem 
caracterizar a infração à disciplina militar pro
priamente dita, e, slfn, o delito ni:>mial contra 
a honra. Digamos que ·um militar da Rese!Va 
atinja o Ministro do Exército, não comq minis
tro, mas como cidadão comum~- como uma 
pessoa que tenha gestões no campo social, 
gestões num clube social, gestões no_ esporte 
ou gestões de qualquer outra natureza qu__e 
não a militar. Nesta hipótese, acho que não 
há como cumprir o Regimento Militar, o Regi
mento Interno de cada Arma, as normas cüsci
Piinares de cada Arma. Ai é a lei corUum; ai, 
exatamente, é a lei comum. Por exemplo, firo 
um militar em uma atividade que éle está ten
do no campo político. É evidente- que não 
se pode recorrer a nenhum regulamento mili
tar nesse episódio, tem qUe s_er __ a_ lei que V. 
EX' realmente propôs. Então; há a_s duas hipó
teses: a hipótese em que a infração cabe como 
indisciplina; e a hipótese em que ela se carac
teriza como crime comum. A_uma e a outra 
se aplica a lei _adequada. E pOderá até haver 
a oportunidade em que o mesmo fato consu
ma um delito contra a bonra e uma infração 
militar. Então, _acho que urria coisa lião preju
dica a outra. Como nesse caso da prisão do 
General Euclydes Figueiredo, tenho a impres
são de que a prisão dele se deve a ter ofendido 
o Ministro âO EXército, e não ao General Leônk 
das Pires Gonçalves, tenh_Q a impressão, assim 
por cima, rapidamente. Não tiro do General 
Leônidas a possibilidade de acionar_o.Qerieral 
Euclydes na Justiça Comum pelo delito de 
injúria, quer dizer, uma injúria que foi cometida 
contra a pessoa natural, pessoa ÍISic:a, de Leó
nidas Pires Gonçalves, que, momentanea
mente, é o Ministro do EXéfdtO. É mais Ou 
menos por aí. Não entendo muito bem dessa 
parte de regulamentos milita_re_s, códigos mili
tares, nunca atuei nesta área, m-as tenho a 
impressão de que o caminho é mais ou menos 
este. O que V. Ex" defendeu, sei que é muito 
importante, é que, quando se trata de delito 
contra a honra, não se leve isso para a indisci~ 
pUna militar, para não gerar uma plinlção fácil, 
instantânea, que poderá desequilibrar o País 
naquilo que ele tem de mais precioso, pOrque 
hoje o Exército Nacional atravessa tiina fase 
brilhante, uma face de ouro, digamos assim, 

é um dos refúgios de todas as inseguranças 
que possamos ter. Sempre pensamos -que o 
Exército está aí para nos garantir, para manter 
a ordem etc., e no dia em que houver um 
desequilíbrio nas Forças Armadas- no Exér
cito, na Marlnha, na Aeronáutica-, aí _a coisa 
estará complicada. Entendo perfeitamente o 
esptrito do ,pronunciamento de V. Ex~. que, 
CO!l)O sempre, é dos mais sábios e dos mais 
ponderados. Desculpe o aparte tão longo, mas -
é _que gostaria de dizer isto que falei agora 
para V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO - O aparte, 
culto, inteligente de V. Ex", honra o pronuncia
mento que faço nesta manhã. 

Veja V. Ex" que há apenas uma discordância. 
V. Ex' diz que o militar atingiu o ministro. Ora, 
sabemos que o Ministro do Exército pode ser 
um ministro civil. Aliás, já tivemos, na nossa 
História, um Ministro da Marinha que foi um 
civil, mineirO; tLvemos um Ministro da Aero
náutica taml:)ém ·Civil. E ·a minha tese, no pro
jeto que apresentei, saticíonado pelo Senhor 
Presidente da, República, é a de V. Ex•: se há 
o delito normal contra a honra, que se apl[que 
a lei civil, porque o projeto - salvo melhor 
interpretação, não sou jurista-, diz bem claro 
-"respeitados os limites estabelecidos na lei 
civil": -

"J:: facu1tado ao miliiar ~ao Ativct. inde
pendentemente das disposições constan
tes dos Regulamentos Disciplinares das 
ForÇas Armadas: 

-Opinar sobre assunto político; 
=-- extemar pensamento, ... " 

Portanto, Srs. Senadores, entendo que não 
devemos ter medo de discutir as questões mi
litares neste País. Os apartes dos nobres Sena
dores Jarbas Passarinho e Od SabQia- de Car
valho são muito importantes, porque estamos 
vivendo o peóodo da chamada transição de
mocrática, qUe esperamOs termine com a elei
ção dQ o9vo PresfdEmte da República 

Q problema das Forças Armadas, discutido 
em alto nível, não pode ser tabu. Deve e pre
cisa ser analisado- J)elõ COngresso Nacional, 
particularmente, agora, pelo Senado da Repú· 
blica. Não devemos ter qualquer receio de me
]jndrar as Forças Armadas_quando trazemos, 
-como faço' agora, a Lei n9 7.524, de 17 de 
julho de 1986. _ 

Já disse, respondendo ao Senador Jarba.S 
P~sarinho, que não quero entrar no mérito 
da: questão mas entendo, Srs. Senadores, que 
não se pode aplicar, com essa lei em vigor, 
o qUe- pretendeu e o que faz agora S. Ex' o 
Ministro do Exército. 

Meu receio- um feceio histórico -é que, 
de repente, Como uma ação nuclear, possa
mos ter aí uma crise artificial nos setores mili
tares:, muito bem lembrada nq contexto do 
jorilaliSta RuY_Lópes; quahdó Cha:nia seU artigo 
de :'Pretexto-ª e Crises", Te remos que evitar 
qUãlqLiei" pretexto, qualquer crise. 

Eê por issO, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ao encerrar este meu pronunciamento, que 
continuo firme na convicção de que essa lei, 
que está em vigor, preciSf! ser observada, pre
dsa ser respeita-da e preCisa ser nielhor anali-

sada pelos nossos ministros rriilitares e por 
Sua EXcelencia o Senhor Presidente da Repú
blica. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--=- Concedo a palavra ao nobre Sena.dor Ruy 
Bacelar. 

O SR. ROY BACELAR (PMClB- BA Pro
nuncia o seguinte _discurso~)- Sr. Presidente, 
Srs. _Senadores, no- próxiino domingo, dia 4 
de Junl)o, o mur:tdõ irã Com~morar o "Dia In
ternacional do Cacau", data de confraterni
zação entre os 40 países produtores do "ali
mento dos deuses'' dOs ASt.ecãs, -e, que atotalí
dade das nações que consomen os derivados 
do cacau, especicilmente o chocolate; esse 
fantástico alimento, conSiâeradõ "o mãis bem 
balanceado_ que existe", No sul da_ B_WJiél, re
gião onde se produz_ cerca de 90% do cacau 
brasileiro, os cacauicultores, as comUriidaae~ 
ã indústria de derivados, os exportadores, jun
tamente com o Governo federal, o EStado, 
as Prefeituras, as comunidades _do caCau, to
dos irão _celebrar a efeméride, poré'rn- sem a 
marca da comemoraçãO festiva, da ã.Iegria, 
do otimismó.lsto porque, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a _agrícultura_ do _cacau, tradicio
nalmente um setor estável, bem assistido, que 
nas últimas décadas tem prOporcionado ad
miráveis lucros económicos e sociais a:o_Pafs, 
vive uma de suas crises ck_iica_s de. grande 
profundidade, talvez a mais aguda deste sécu· 
lo. A crise ê plural, múltipla, complexa, porque 
é de preços, de produto, de falência financeira, 

_económica _e_socia.t _Ela não tange apenas ao 
mercado ou à salubridade das: _lavouras e é 
também conjuntural, porque condicionada_ a 
politicas de governos, à situação difícil da eco
nomia brasileira, e, ainda,_a um mercado interw 

·nacional deSfavorável para o produio. 
No Dia lntemaclonal do Cacau não há o 

que comemorar,-porém com o que nos preo
cupar e, principalmente, muito para fazer. O 
momento nos convida à ação, a todos nós. 
que temos alguma liderança política e respon
sabilidade social com a Bahia. São urgentes, 
são inadiáveis medidas de Gayemo que socor
ram uma agricu1tura endividada, deficitária, 
atormenta~ com problemas de liquidez, de 
comércio; de doença_s e pragas nas lavouras, 
de desemprego, afinal de desespero. Os_ ca
cauicultores do sul da Bahia estão sem dormir 
e sem poder pagar uma dívida acumulada 
de NCz$ 400 milhões, de:rtvada de problemas 
climáticos, que resu1taramnuma,perda de ~ 90 
niil toneladas de cacau seco, ou seja, o equiva
lente a 35 milhões de dólares, também deri
vada do declínio quase crónico dos ·preços 
do cacau no mei=C"ado internacionéU, ~upera
basteddo, com grandes estoques. A estes dois 
fatores junta-se um outro igualmente grave 
e perverso: o congelãmento do câmbio, que 
COa_ uma remtmeração-!rreal frente .aos pi'eços 
dos insumos agrícolas quP. sobem todos os 
dias. 

Com ·a quebra de sãfra, o tempÕrão, isto 
é, a produção de maio a setembro deste ano 
deverá ficar em 2,2 milhões de sacas de 60 
quilos. Paralelamente, as cotações internacio
nais do cacau caír:am à m_etade nos últimos 
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dois anos. Para se ter uma -Tdéja da situação 
aflitiva do agricultor, tomemos um exemplo 
que me foi dado por um lavrador da região 
de ltabuna: "no-ano passado, quando a cotaM 
ção do cacau - ouça bem, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a situação é aflitiv_a - "em 
tomo de 22 cru_zados por arroba de 15 quilos, 
pagava-se a dois trabalhadores rurais por se
mane:~; hoje, com-o-cacau a 16-cruzados por 
arroba e salários mensais de 120 cruzados, 
são necessárias duas arrobas por semana para 
pagar um único trabalhador". Veja, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a gravosidade de uma 
atividade agrícola, submetida às incertezas cli
máticas, aos riscos naturais_de qualquer ativi
dade agrícOla e a um mercado exterior desfa
vorável, sobre o qual não temos nenhum Con
trole. 

Da dívida total dos cacauicultores de NCz$ 
400 milhões, pelo menos a metade é devida 
a exportadores de amêndoas e a industriais; 
NCz$ 120 milhões junto ao Banco do Brasil; 
e os NCz$ 80 milhões restantes à rede ban
cária privada. Err(julho do ano passado, a 
lavoura devia NCz$ 60 milhões, dívida que 
saltou para NCz$ 240 milhões em janeiro des
te ano, e, agora, ultrapassa os NCz$ 400 mi
lhões. Aliada à queda incontida dos preços 
no mercado intemadonal os agricu1tores têm 
de suportar com a ineficáde~ dos instrumentos 
do Acordo Internaciona1 do _Caçau, Cfl.le eles 
próprios sustentam, e cujo estoque regulador 
estoca, sem con_seqüências, 250 mil toneladas 
de_ cacau. Como_ se não bastasse, Sr. Presi
dente, para o desespero ainda maior dos ca
cauicultores, a ''vassoura de bruxa", uma terri
vel doença que ataca os cacaueiros da região 
Amazónica, apesar de todo Q cerco e a vigilân
cia sanitárias, acaba de chegar ao sul da Bahia. 
Não existem remédios. eficazes para mal, mas 
"um controle r_azoâvel, se constatado a tempo 
pelo agricultor. É o ônus que a Bahia está 
pagando, quando "o cac~u retorna às suas 
origens", como agricultura e economia, pois 
"a árvore de frutos dourado.s" é natural_ da 
Amazônia. Os primeiros focos já foram detec
tados pela CeplaC, órgão que dirige e assite 
à produção, e os seus técnicos tentam, a toçlo 
custo, isolar as áreas ínfectadas próximas a 
ftabuna e Uruçuca e minimizar as suas malé
ficas conseqüências para a CacaUicultura. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou inte
grando uma frente político~econômica e sindi
cal que reivindica junto ao Governo federal 
medidas urgentes para sustar o aprofunda
niento da crise que começa a gerar milhares 
de desempregos no su1 da Bahia. Produtores, 
políticos, exportadores, industriais, trabalha
dores, comunidades, todos estamos irmana:
dos e empenhados em oferecer sgluções para
a crise. A medida primeira e fundamental seria 
a prorrogação -das dívidas dos produtores por 
oito anos, <:cm quatro de carência, para que, 
com a ajuda do dlma e dos preços interna
cionais, a lavoura tivesse tempo de se recu
perar, de respirar, de tomar fôlego pra cami
nhar e voltar a produzir com segurança. Ao 
mesmo tempo, seria aberto um cr~dito e_spe
cial para o Sistema -coperi::aCau, o maior siste
ma cooperativo de exportação do Norte-Nor-

deste do País, seriamente atingido pela crise, 
que reúne hoje mais de 1 O mil associadOs 
no sul da Bahia. A atualização da taxa do dólar 
é outra- medida urgente a ser efetivada, pois 
o congelamento da moeda americana pelos 
Planos Cruzados I e 11, Bresser e Verão vem 
acurriulãndo os prejuízos dos agricultores, que 
são obrigados a pagar aumentos significativos 
e constantes dos insumos agrícolas e da mão-
de-obra, porque, como se sabe, a lavoura de 
cacau exige altos investimentos, custeio inin_· 
terrupto para sua manutenção e renovação, 
além de ser uma ativicj.ade _guase exclusiva
mente artesanal, que absorve grandes contin
gentes de mão-de-obra. 

Os cacauio,~ltores reivindicam também a 
extinção, ou, pelo menos, a redução do Impos
to de Exportação que incide em 10% sobre 
as_exportações de caca L! em amêndoas e deri
vados. Também propóem urria redução do 

-1CM e, até mesrrro;-da taxa de fomento do 
InstitutO do Cacau da Bahia, que é de 0,72%, 
Como forma de diminuir a pesada carga tribu
tária que está gravandO a atividade produtiva. 
Diante da crise, a Ceplac já reconhece a neces-

- sideide de rever o seu pàcote tecnológico, vi
sando o aumento da produtividade e, em con
s_eqüência, da Jucratividac;le do produtor de ca
cau. Um estudo da Ceplac infornia que o pe
queno prodUtor, aquele de menores recursos, 
está pagando para produzir; a sua atividade 
está sendo antieconômica. O agriCultor que 
produz, hoje, 40 arrobas por hectare está pa
gando NCz$ 4,80 para produzir cada arroba 
de cacau. Custo de produção e receita só em~ 
patan, quando o agdcu1tor produz acima de 
60 àrrobas. E .um lucro fnínfmo, irrisório, de 
NCz$ 3,34, que só acontecELse ele produz 
mais de 80 arrobas por hectare. Na verdade, 
Sr. Presidente, o quadro é assustador e requer 
atitudes imediatas do Governo para que a agrt
cu1tura do .caca_u_l}ão -se inviabijize defmitiya.~ 
mente na maior área produtora de cacau do 
mundo, nesse outrora oásis de fertilidade, tra~ 
~?_alho e progresso que sempre foi o sul da 
Bahia; para evitar que a falência, a fome, a 
ffiiséria, o caos _se_ in_stalem_ irreversivelme~e .. 

NesSa luta, estão os produtores e trabalha
dores, atráves de_ seus sindkatos rurais, ·do 
Conselho Nacional do Produto(es de Cacau; 
a Federação de Agricultura dos EStados da 
Bahia; todos os segmentos da economia_ ca1 
caue!ra -expótadores industriais, comercian
t~s ---:--. toda's as lideranç~ políticas e comu
nitárias-do Sul da Bahia; a Cepl~c. órgão exem
plar mantido pelos agricultores, com a sua 
tradição de competência e eficáci~ seu notá· 
vel quadro de técnicos e pesquisadores. O 
Governador da Bahia, Nilo Coelho, já se ente
grau a essa cruzadá peJa reCuperação da la
voura em crise e dec:larou· que a luta não era 

_só qos produtores mas de todo o Estado, em 
virtude da sua importância económica e social 
para o povo baiano. O Governador assumiu 
o compromisso de interferir junto aos. Bancos 
do Barsil, do Estado da Bahia, do Nord~ste 
e Econômi~o, no sentido de sustar a execução 
dos débitos dos contratos de custeios e pro
meteu estudar a suspensão da cobranÇa ten1~ 
porária do I CM, até que a situação se normalize 

e a economia possa se estabilizar. E, sem outra 
sàfda,, os agncultores já decidiram n~o pagar 
SU8$ dívidas aos banc~s, atê que o Oovemo 
ofereça uma série_ de_ (!1edidas .enierge_r'lciafs, 
de socorro à lavoura. 

Sr. Presidente, quero manifeStar o meu 
apoio irrestrito às reivindicações dos cacaui~ 
cültores, convocar a responsabilidade do Go-
verno federal, convidar os- outrQs parlamen~ 
tares ~ Senadorés e Deputados da Bahia e 
dos outros est_.,.dos produtores de cacau -
a se integrarem nesta Frente do Cacau, pelo 
restabelecimento da segurança, Qa tranqüili
dade, de nomiãs praticáveis para o setor, a 
fim de que o lavrador possa voltar a produzir, 
com segurança e bravura, como é da sua estir~ 
pe e como consta da sua história. 

O Dia Internacional do Cacau é õ. dia de 
luta do agricultor, pe-lo direito -de trabalhar- e 
produzir, de participar, de contar com uma 
política eç~môrnica _que não o perturbe, que 
não o agrida, que nãO 'o martirize, maS, sim, 
que lhe favoreça para o trabalho e a produção, 
Era~ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) -

Durante o _discurso do Sr. Senador Ruy 
Bacelar. o Sr. Senador Pompeu de Sousa, 
deixa a cadeira da Presidência que é ocu
pada_ pelo Sr. SenadorAureo-Melo. 

O SR: PRESIDENTE (Aureo Me li o) -
C~ncedo a palavra ao nobre Senaâor Cbãgas 
Ro~g~es. _ 

O SR. CHAGAS RODRIGCIES (PSDB 
-PI. Pronuncia o seguinte di_scurso.)- Ilustre 
Presidente, já disse_ que foi paras mim uma 
honra ter sido Col~a de V. Ex" na Câmara_ 
dos Deputados. De modo que a honra e a 
alegria continuam, porque hoje somos_ Cole
gas aqui, no Senado da República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ocupo a tribuna para comunicar à Casa 

e à Nação que, nos termos do art 12 do Ato 
das Disposições ConstituCionais Tra.nsitórias, 
foi criada .a CO;niSsão __ de EstUdos Territoric;ds. 

Trata-se de uma comissão re1evante, -pOr
que, nos termos do art. 12 rrie[lcioi1ado, a 
Comissão de Estudos Territoriais, com dez 

_membros indiCados pelo Congresso- Nacioilal 
e dnco pelo_ Poder Executivo, tem- i." finalidade 
de_ apresentar estudos sobr~ o Território Na· 
cional e cmtej)l-ojetoS relativos a novas uflida
des territoriais, notadamente na Amazônia Le~ 
gal e em --áreas pendentes de solução. _ 

ESta, con,O s.e vê, é uma c;omissão especia
líssima, não é apenas uma Coifli~o Mista 
.de -Senadores e Deputados, o que já lhe em
p~estaria _importância integrada por Congres
_sísiãS e por' pessoas indicadas pelO Poder_Exe
çutivo. O se_u Obje!ivo~cç_omo mendonei,_é im
portantíssimo, porque Vai apresentar estudos 
sobre o T errttQrtq NC!,cional e anteprojetos rela· 

. tiv<?$, às novas w;:tidaqes te~ritqria}s_. _ . 
No prazo de um ano a comissão_ deyerá 

submeter ao Corlgresso NaciOnal Os ·reyp~ta
dos de s~us estudos. 

$r. Presidente, foi eleito Vk:e-presidente des
sa Comissão Mista, que instalou ontem, o no
bre _Senador Alfredo Campos; foi designado 
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Relator o nobre Deputado. Gabriel Guerreiro, 
Sr. Presidente, para honra minha, fui genero
samente eletto Presidente. _ _ .. " . 

Portanto, quero ·chamar a atenção dos estu
diÇ>SOS, dos economistas, dos geógrafos, dos 
historiadores, dos constitucionalistas, enfim 
de todos aqueles que se preocupam com o 
assunto, que vêm estudando o T errit6rio Na
cional e fazendo sugestões sobre a criação 
de novas Unidades territoriais. Essa Comissão 
quer e vai cumprir suas obrigações em tempo 
hábil; está disposta a ouvir toda a sociedade 
brasileira, a receber as sugestões e examiná
las profundamente, com toda a responsabi
lidade e com toda a seriedade. 

Faço esta comuriicaçáõ aos Congressistas, 
aos Deputados Estaduais, aos Governadores 
e Prefeitos, e, sobretudo, aos residentes em 
determinadas áreas e regiões do nosso_ Pais 
onde, em diferentes momentos, já afloraram, 
e mesmo deitaram raízes, idéias de autonomia 
regional. 

A Comissão, com toda a seriedade cientí
fica, procederá ao exame deste importante as
sunto. 

Sr. presidente, encerro estas minhas pala
vras, mais uma vez afirmando que a Comtssão 
receberá de bom grado qualquer colaboração 
e, também, terá oportunidade de ouvir os 
grandes estudiosos do assunto, porque pre
tende submeter um trabalho meritório que es
teja à altura do CongreSso Nacional. (Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. SenadOr 
Chagas Rodrigue§ o Sr. Senador Aureo 
Mel/o deixa a cadeira da Presidência que 
é ocupllda pelo Sr. Sen. Lavoisier Maia 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mello. 

O Sr. Aureó"Mel/o Pronuncia discurso 
que, entregue à reVisão do orador, será 
publicado postenOrmente. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Me li o) -
ConcedO a pa1avra ao nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO (PRN - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Cortgrésslstas, ári lei' os jornais de 
ontem ficamos estarrecidos com as manche
tes sobre o descongelamento das prestações 
do Sistema Fmanceii'O de Habrta.ção. Alguns 
noticiários nos davam conta de que os aumen
tos atingiriam à astronómica cifra de 1.080%. 
Afirmações abibuidas ao Sr. Kler Rocha, Dire
tor da Area de Mercado de Capttais do Banco 
Central, que hoje é o 6rgão responsável pela 
regulamentação das prestações relativas ao 
SFH, nos asseveravam que: "Basicamente, 
quanto maior o perlodo que a prestação ficou 
congelada, maior será o reajuste, sendo que, 
as mais altas serão divididas em três parcelas 
iguais variando os reajustes de 683,5% a 
1.080."' ~ ~~ 

Tais reajustes fazem parte de sete tabelas 
diferentes. Na primeira estão os reajustes vin
culados à variação dos índices de poupança, 

tal regra praticamente inexiste para o setor. 
Entretanto suponhamos um mutuário- pes
soa tisica -: nestas condições, ele irá pagar 
um. reajuste em junho de 24,4046% mais o 
IPC de m_aio; em julho ele arcará com um 
"umentO de 24,4046% mais o IPC de junho 
e em agosto_ a parcela será de 24,4046% mais 
o IPC de julho. Sem consiclerarmos os JPC 
apenas, o aumento curnulativ_o das três par<:e
las de 24,4046% atinge a 92.5347%. Entre
tanto não podemos nos esquecer que esta
mos vivendo um perfodo de alta da inflação 
e caso se concretizem as estimativas dos ec:o
nomlstas, no mês de agosto_ este mutuário 
terá tido um aumento de quase 160% em 
sua prestação. 

A segunda tabela diz respeito aos_c_ontratos 
vincu1ados à variação das UPC -Unidades 
de Padrão de_Capita!. Nesta hipótese a presta
ção de julho terá um reajuste que deverá cobrir 
a defasagem acumulada desde abril. Os fndi
c_es para tais mutuários variam de 20,1499% 
a 73,4484%, sendo que se o mutuário for pes
soa jurídica o índice pode chegar a 
124.0328%. 

Na tabela três estão os contratos vinculados 
variação do salário mfn[rno de referência. Nes
te caso, para os contratos anuais, os reajustes 
podem chegar a 118,3746% e para os contra
tos semestrais a variação máxima é da ordem 
de56,1 098%. Não devemos nos esquecer que 

- esses reajustes, a exemplo do que acontece 
nas outras duas tabelas, são cumulativos. 

Os contratos que foram ã.Ssinados antes de 
1986 em sua Qrande maioria encontram-se 
na tabela quatro que prevê reajustes pela equi
valência salarial plena. Em tais contratos os 
reajustes podem ocorrer no segundo mês 
após o dissídio ou no primeiro mês. Em cada 

-caso os a_umentos· máximos serão de 
61,0536% e 40,4523%, respectivamente. 
- Nas tabelas cinco e seis concentra-se o 

maior contingente de mutuários que _são 
-aqueles que optaram pela equivalência sa1arial 
parda] no segunâo ou no primeiro mês-após 
o-dissídio de sua categoria. Ternos aqui incre
mentos de 748,2630%, para o aumento no 
segurido mês -~ae 690,8077% para que os 
se enquadram na tabela seis. 

Façamos aqui um ligeiro exercício de cál
tuJo: 
' --Suponhamos um mutuário que _optou 
pela equivalência sa1arial parcial no segundo 
mês apô~r o -dissídio. Suponhamos ainda que _ 
em novembro de 1988 sua prestação era de 
Cz$ 86.991,70. Considerando que esse nosso 
mutuário seja um func:ionário público, isto sig
nifica que ele teve os seguintes reajustes sala
rlaís: 

- outubro/88 - 21 ,39% 
- novembro/88 - 41,04% 
-dezembro/88- 26,05% 
-janeiro/89- 64,24% 
........ fevere[ro, março, abril/89 -sem reajuste 
- malo/89 ......,. 30,00% 
Neste nosso· exemplo as prestações deve.-

rfam teY SiCiõ de: 
-novembro/88- Cz$ 86.991.70 
-dezembro/88- Cz$ 105.603.40 
-janelro/89- NCz$ 148,94 

-fevereiro/89- NCz$ 187,74 
- março/89_- NCz_$308,34 
-abn1, maio,junho/89-~ NCz~_308,34 
-julho/89- NCz$ 400,84. 

_ Isso se não tivesse havido_ o congelamento 
e caso outros_ aumentos não tivessem sido 
autorizados. 

Na realidade O-que ocorreu foi que as-pres-
tações deste mutuário foram de: 

-novembro-Cz$ 86.991.70 
-dezembro- ez$ 105.6~03.40 
-janeiro - NCZ$ 170,41 
...... fevereiro, março, abril, maio - NCr$ 

156,68 ·~ ~ 

Em janeiro ao invés de pagar Nü:$ 148,94 
õ mutuário pagou NCz$ 170,41, ou seja, o 
aumento que deveria ter sido de 41,04% foi 
de 46,06%. A explicação dada pela agente 
financeira ante tal fato foi de que _incorpo;;
rou-se à prestação uma parcela de seguro, 
autorizada pelo Governo, referente aos meses 
de dezembro e janeiro, mas para "compensar" 
em fevereiro_a prestação cairia para NCz$ 
156,68. Entretanto, se analis_arrnos esta redu
ção no valor da prestação, constataremos que 
o mutuário passou a pagar mesmo com o 
congelamento um aumento de 2,13%, pois 
sua prestação que deveria ter sido congelada 
em NCz$ 148.94, o foi em NCz$ 156,68. 

Como já dissemos, se o Governo não tivesse 
editado o Plano Verão,- em julho o mutuário 
de nosso exemplo pagaria NCz$ 308,34, en
tretanto se levarmos em conta a tabela do 
Governo, a sua prestação_ será de N_Cr$ 
327,64. Se por outro lado fizermos os cálculos 
incorporando o seguro que já está sendo pago 
desde janeiro, a prestação subirá para NCz$ 
344,67. 

É interessante_notarrnos que _o governo au
torizou um aumento de 119,9863%_ enquanto, 
na realidade, o salário teve incremento de_ape
nas 107,03% que ainda não foi incluído_ nas 
prestações. 

Levando-se, aii1da, em conta que_as aumen
tos das tabelas são em cascata, tudo nos leva 
a crer que o Governo não satisfeito com a _ 
total desestruturação que ele próprio promo
veu na política habitacional, agora resolveu 
acabar de vez com o grande sonho dos brasiM 
Ieiros que é um dia poder possuir uma casa 
própria. 

Srs. Senadores, até quando permitiremos 
que tal situação perdure? Agora com as novas 
prerrogativas do Congresso faz~se necessário 
que reavaliemos o problema habitac::ional nes
te País. Dispomos dos intrumentos legais para 
planejar e implantar uma nova política para 
o-Setor, que dê chances para que, se não to
dos, pelo menos a maioria de_nossos irmãos 
brasileiros possam dispor de urna moradia 
digna. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -
Concedo a palavra ao Seri'ador Lourival Bap-
tista. -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-
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sidente, Srs. S"enac;lores, o .rofuancist.;(Josué 
Mantello, vem revelando como embaixador, 
invulgar capac:idade de trabalho, excepcional 
vocação diplomática, e um brilhante desem
penho, cuja eficiência já o_ projetoU, déntro 
e fora do País, e sobretudo no âmbito dos 
organismos internacionais -= Itotadamente a 
Unesco, em Paris, - como um dos valores 
exponênciais da politica exteriOr e da· diploM 
macia brasileira. - - ---

Honrando as tradições culturais ci~ ~~~a
raty, o escritor Josué Montelto, depois de con
quistar a imortalidade acadêmica _como um 
dos mais tncansãve1s membros ela Academia 
Brasileira de Letras, jamais interrompeu a: sUa 
permanente atuação no jornalisr:no, como 
acaba de e_videnciar o magnífico artigo- publi
cado pelo Jornal do Brasil em sua edição 
de terça-feira passada, 2 de maio d~ 1989, 
sobre "O Busto d~ Afrânio Peixoto", que re
queiro seja incorPorado ao texto deste meu 
sucinto pronunciamento. 

O embaixador Josué Montello além de tra
çar, nesse seu depoimento, o perfil biográfi~o 
de Afrânio Peixoto como escritor. e político, 
relatou o desaparecimento do_ busto de bronze 
do talentoso baiano que deix.oJJ, entre outros, 
três romances admiráveis como "A Esfinge", 
"Sir'iliaZihhéi" e "Cima Mulher como as OU-
tras". -

Permito-me reproduzir as palavras de Jos_ué 
Montello sobre o_ mencionado episódio: ... "Lo
go depois da morte d~A(rânio P~ixoto, as instj
ttdções portuguesas do Rio de Janelro, a que 
o escritor tinha dado o melhor de si meSmo 
na incansável divulgação das letras e das gló
rias de Portugal, fizeram érigír-Jhe o- monu
mento no Largo da Glória, com._seu btl~to 
de bronze. Um dia, ao raiar_ da manhã os la
drões levaram dali o busto, ficando_ apenas 
o pedestral respectivo, vazio, como um pró
t~sto. Ninguém sabe quem o retirou. Não se 
tem notícia do destino que lhe deram. D_ certo 
é que a base do monumento, até bem pouco 
tempo, continuava no meSmo lugar, no canto 
da rua". 

E, concluindo, Josué Montello escreveu: ... 
"Bem que o meu querido Austregésilo de 
Athayde, tão zeloso das glórias acadêmicas, 
podia chamar a si o cufdado de dar outro 
busto de Afrânio ao pedestal do Largo da Gló
ria, sem esquecer qué devemos. ao próprio 
Athayde ter preservado _a sede inconfundivel 
que Afrânio nos deixou". 

Velho amigo de Afrânio Peixoto evoco, neste 
instante, com imensa saudade, os n_ossos fre
qüentes encontros. quando o visitava em _sua 
residência, na ri.iã. Paissandu, ou_ na praia do 
Flamengo, onde nos reuníamos, de vez em. 
quando, com alguns raros amigos, para co
mentar acontec:imentos políticos e culturais, 
ou o notiCiário quotidiano dos. jornais. 

Afrânio Peixoto, representante da Bahia na 
Câmara dos Deputados, .era também, à seme
lhança de Gilberto Amado - escritor e políti
co, representante de Sergipe no Seiiãdo Fede
ral - um notável causeu~ que fascinava os 
seus inúmeros amigos e admiradores, tanto 
no decorrer de inesquecfveis palestras, como 
nas ocasiões em_que demonstrava sua incem· 

parável capacidade de comunicação, como 
conferencista e orador. 

Aproveitando o ensejo, felicito o embaix_ador 
J_o_sué Montello pelo seu apelo ao presidente 
da ACademia Brasileira de Letras Austregésiio 
d~ J\~yde, para restauração, com um novo 
busto de. b~:onz_e~ dQ _monumento de Afrârti9 
Peixoto no Lar9o da Glória. · •· · 

Ao mesmo tempo, como amigo e conter
râneo de Afrânio Peixoto cumpro o dever de 
associar-me a essa iniciativa, e neste sentido 
dirijO O rnei.t apelo ao iluSU:e Ministrei eãrJos 
~n~na, _no sentido de que 9 Ministério da 
EAY.cação também colabore com a Academia 
Brasileira de Letras, cOntribuindo para acjuisi~ 
ção de um novo busto de bronze de Ãfrânio 
Peixoto: 

São estas as considerações que me parece~ 
ram necessárias à margem da oportuna pro~ 
posta do embaixador Josué Montello. 

DOCCJMEI'ITOA QC!E SE REFERE O 
SENADOR WCIRJVAL BAPTTSTA 

c O BUSTO DE AFRÂNIO PEIXOTO 

Jornal do Brasil, terça-feira, 2 de maio de 
1989. 

Josué Montello 

Durante alguns anos, pouco depois da mor
te_de Afrânio Peixoto; foi inaugurado no Largo 
da Glória, por iniciativa de um grupo de ami
gos e admiradores, um busto do grande es
s:_ritor. 

Digo gra!lde-escritor, sem_ exagero. Quem 
-quer que lhe tenha estudado a obra, ajUstan
do-a a seu tempo e ao seu lugar, há de reco
nhecer, ac:ima das restrições dessa mesma 
obra durante a vida de Afrânio, que ele soube 
ser, no seu tempo, um vulto realmente expo
nencial_. ajustado aos valores representativos 
de nossa literatura, no espaço compreendido 
entre a morte de Machado de Assis e a insur
reição do Modernismo. 

Entretanto, maior que o escritor, coln ·a 
fluência de sua pena, era o conferencista, o 
o_rad_o_r, o professor, ·com seu poder expositivo 
e a sua capacidade assombrosa de comuni
car-se com o--auditóriO. 

O romance qUe ele eScreveu.- a partir de 
A Esfinge, e em que supera a fase exagerada
mente simbolis_ta de seu prim~iro livro, res
ponde pelo gênero, em nossa letras, antes que 
Se frrme a importância da obra de Uma Barre
te;>. A rigor, mesmo depois de firmada essa 
importância; Afrânio tontinuará atuante, c_om 
um tipo de romance que o aproxima da narra
tiva de Paul Bourget, sob_retudo com Sinhp-
zii1ha e ama mulher como as outras. _ 

Nunca encontrei um professor como ele. 
Afrânio, na sala de aula, no salão da confe~ 
rência, no auditório ou no anfiteatro, era o 
senhor absoluto da palavra, sem subir o tom 
da voz. Em vez de discursar - conversava. 
Também não se exaltava nem se empolgava: 
palavra no tom exato de quem passa adiante 
o seu saber e a sua reflexio, querendo real
mente transmitir, para aproveitamento ade
quado, essa reflexão e esse saber. 

A circunstância .de eu ter _ido tr.çbal}:l~r na 
Biblioteca Nacional, ao témPo em que a dirigiU 
o Dr. Rodolfo G~rcia_,. possibilltOu-rrie o_c_ooh_e
cimento e a amizade de Afrânio Peixoto, que 
ia ali todas as tardes. Mais adiante, quarido 
dirigi os cursos da mesma biblioteca, tive 
opo~nidade de convidar o mestre baianO pa. 
ra rilinisfrar ali um- <:urSo de literatura. Foi ess;e 
o derradeiro convite que lhe fizeram. Dele me 
ficou a respOsta; tocada por uma ponta de 
melancolia: Afrânio sentla-aproxilnar-se o _defi
nitivo descanso, e _dele me- dava o avi&O no 
seu cartão de despedidas. · -

Afrânio Peixoto tem a singularidade de haver 
feito prosa simbolista, no seu primeiro livro, 
na fase em_~que o simbOlismo era ainda uma 

-·exPeriência literária matinal. Ele próprio, re
vendo eSse livro· de estréia, para lhe dar uma 
forma menos rebuscada e. menos rebelde, 
acabou re~onhecençlq que o volume só mere
cia este destino: o fogo" 

DesPojado de seus excessos, numa prosa 
de fluênda correnti~, de entenc;ljril~nto ime
.di~..to, Afr<inio_ só conservJi~~ .nos se.us W1rtos, 
o gosto das reticências, com as quais preten
deria transferir ao papel a ironia de seu feitio 
pessoal - como se dissesse que valeriam 
também as intenções. As suaves e risonhas 
intenções_. __ _ _ 

É pena que a viúVa do esc:ritor, a querida 
dona Chiquita, não. tenha _cc;ms~ntido rta p~li
cação das memórias de Afrânio, deixadas em 
manuscrito, e das quais só se conhece 9 _qUe 
delas foi transcr.ito por Leonídio Ribeiro no 
livro em que rec.ordOú o mestre, JOQ-o depois 
de sua morte. 

Tive· êlil_-rhãos os-- Originais dessas memó
rias, ao tempo em que Leonídio compunha 
seu livro. A impressão que delas me ficoU- é 
que havia ali el.ucidações importantes, quer 
lio campO das letras, quer no· c:ampo das c::iên
das, indispensáveis à nossa história cultural. 
Por exemPlo: nas coritrovérsias com Osvaldo 
Cruz e Ahtôhio Aus_treQéSflo. 

Por outro lado, traziam achegas preciosas 
quanto a personalidades permanentes de nos
sas letras, como Machado de Assis e José 
Veríssimo, com as quais de perto conviv~ra 
o memorialista. 

A Academia Brasileira, de _modo especial, 
muito deve_a l\f(ânio Peixoto, que a presidiu 
com singular efiCácia. A ele ficamos a dever 
o esboço do. dicionário da instituição. Peoa 
é que a Academia se tenha desviado do rumo 
certo, que seria debruçar-se sobre esse esbo
ço, para· daí sUrgir o texfo definitivo do graride _ 
dicionário, como obra coletiva, tal fazem a 
Academia Francesa e a Academia Espanhola. 
E igualmente a A<:ademia Sueca. justamente 
orgulhosa dos seis volumes de seu dicio_nário. 

oU-aO. do_ ningUém ·raiaVa do álCOOl como SU· 

cedâneo da gasolina, na condição· de energia 
renováVel, foi Afrânio que falou, n" Câmara 
d~ Deputados, ao tempo em que alLrepre
Seritava a Bahia, sua terra natal. 

Agora, ~e taÍ'ltÔ se fàia, e c::om razão, nas 
relações culturais entre a França e o Brasil, 
cabe aludir à obra de Afrânio, na fase em que 
presidiu ã-Academia. A ele se deve, n_esse pe
ríodo, a sede da instituição, na Avenida Presi-
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dente Wílson, pouco antes pavilhão francês 
na Exposição Internacional_ Q_e 1_ 922, com as 
linhas do Petit Trianon. foi ~rnbém ele que 
trouxe para a tribuna da Academia, quer na 
sua presidência, quer depois, algumas das 
maiores figuras da cultura francesa que passa
ram pelo Brasil, como Paul Hazard e G.eorges 
Duhamel. ~- _ 

Foi também Afrânio quem ali criou, em ter
mos de brasiliana, a coleção de publicações 
que tem seu nome. Amigo de Capistrano de 
Abreu, que era refratário à Academia, trouxe-o 
como colaborador da instituição, e daí os volu
mes que o mestre anotou naquela coleção, 
juntamente com Rodolfo Garcia, 

A derradeira imagem que-dele guardo comi
go tem por cenário a sala da Biblioteca Nacio_
nal, ao lado do antigo gabinete do diretor, no 
andar térreo do edifício. Vejo-o alJ, debruçado 
sobre tivros antigos, ao lado de Rodolfo Garcia, 
ambos a anotarem, com a ajuda de Pedro 
Calmon, os três volumes compactos do Flon._ 
légio de Vamhage;n, elucidando !'!_om,es e li·,. 
vros, referidos nesses volumes. 

Também devemos a Afrân(o o volume e111 
que Fernando Nery reuniu as notas e os docu
mentos para a história da Academia, publi
cado em 1940, e prontamente retirado de cir
culação, por decisão da própria Academia, 
sensível aos protestos de vár.los acadêmicos, 
inconformados ao verem no livro as vicissi
tudes de suas candidaturas. Daí a raridade 
do volume, indispensável a quem quer que 
deseje conhecer a história exata da c::asa a 
que_ se d_e:_u, e com justiça, também por inicia
tiva de Afrânio, o nome de Machado de Assis, 
seu primeiro presidente. _ 

Logo depois da morte de Afrânio, as institui
ções portuguesas do Rio de Janeiro, a que 
o escritor tinha dado o melhor de si mesnJO 
na incansável divulgação_das letras e das gló
rias de Portugal, fiz.eram erigir-lhe o monu· 
mento, no Largo da Glória, com ,seu busto 
em bronze. 

Um dia, ao raiar da manhã, os 1$1d_rf>es leva· 
ram dali o busto, por ser-de bronze. Ficou 
apenas o pedestal respectivo, vazio, como um 
protesto. Ninguém sabe quem o retirou. Não 
se tem notícia do destino que lhe deram. O 
certo é que a base do monumento, até bem 
pouco tempo, continuava no mesmo lugar, 
no canto da 11Ja, _ 

Num dos meus últimos encontros com 
Afrânio, igualmente na 6iblióteca Nacional, 
mostrou-me efe os dois projetas de epitáfio 
que havia redigido para seu próprio túmulo. 
Um, inspirado em dois versos de ~ado Ner
vo, dizia assim: 

Como na história da mulher honrada. 
Na minha vida não se passOú nada._ 

O outro, de sua preferência era lapidar. 

EStudou e escreveu, 
Nada mais lhe aconteceu. 

Vale a pena repetir, como conclusão afe~o
sa, este breve registro do livro de Fernando 
Nery, no verbete sobre Alexandre Conty. "Di
plomata, ex-Embaixadqr da França no Brasil. 

A ele e a Afrânio Peixoto deve a Academia 
a posse ·de sua sede atual, o Petit Triano11_ ". -

-- - Bem _que o meu querido Austregésilo de 
Athayde, tão z_eloso das glóriaS académicas 
podia c:hamar _a si o _cui_dgd_o de dar outro 
busto _d,e__Af_r_ãnlQ-ª-Q pedestal do Largo da Gló
ria, sern esquecer que devemos ao próprio 
Athayde ter preservada a_ sede inconfundível 
que Afrânio nOs deixou. 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -:
A Presidência d.e$igna para a ·ordem do Dia 
"da sesSão ordinária de segunda-feira, ás 14 
horas e 30 minutOs, as seguintes matérias ,a 
·serem deçlaradas prejudicadas: 

1 
-ProjetO~ âe_ Lei da Câmara n<> 88, de 1976 

(n" 1.1 06f75, na CaSã de origem} qü.e dá nova 
redação- aos §§ 3° e 49 do_ art. _29 çla Lei n" 
5~584, de 26 de junho de 1970, que "dispõe 
sobre normas de direito proCessual do traba
lho- e altera_d_i_spositivos da Consolidação das 
Leis do TrabÇ)lho, disciplina a concessão e 
prestação de assistimda_judiciária na Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências. 

2 
Projeto d~ Lei da Câmara n~ 141, dé 1977 

_.(n~ 1.068(75 na Casa' de origem), que dispõe 
sobre o .trabalho do excepcional nas oficinas 
protegidas e em trabalho competitivo. 

3 
Proj~to de Ler da Câmara n? 21, de 1980 

(n_? 1.015n9, na Casa de origem), que acres
·centã--paragrafo ao art._ a~ da_ Lei n? 5.107, 
de 13 de_ setembro de 1966, que cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de ServiÇo, e dá outras 
providênc!_as. 

4 
Pr_ojeto -de Lei do Senado no 50, de 1979 

-~-~'Complementar, de autoria do Sen_ador Nel
son Carneiro, que introduz alterações na Lei 
Complementar n~ 26, de 11 de setembro de 
1975, que unificou o Programa de Integração 
Social (PCS) e o Prggrama de Formação do 
Património do Servidor Público (Pasep). 

5 
Projeto_ de Lei cio sen~do :~9- 5.3, de 1 ~79, 

de autoria do Senador Nelson CarneirO, que 
acrescenta e altera dispositivo na Lei n" _6.179, 
_de 11 de dezembro de 1974, que insitituiu 
amparo previdenciário para os maiores de se
tenta anos e para os inválidos. 

6 
Projeto de Lei do Senado n" 152, de 1979 

- Comph~meritâr, de autoria do Senador 
Frarico Montara, que permite aos assalariados 
a utilização do PIS/Pasep para o custeio de 
curso superior feito pelo próprio interessado 
.ou pdt ·seus dependentes. 

7 
__ Projeto de Lei do Senado n" 19-6, de 1979 
:- Complerrientar, d~ autoria do Senador 
Franco· ""-o_ntoro, que dispõe sobre o paga
mento de pensãO aos dependentes do traba-

lhador rural falecido antes_ de 31 de dez;eqlbro 
de 1971. ., -

8 
Projeto de Lei do S~nado nç_ 153, 9e 1980 

- Cõrriplementa-r;-de autoria do senador 
Franco Montara, que estabelece qu_e o PIS!Pa
sep terá correção anual c:om base no_ Índice 
J'iacicinal de preços ao ~onSumt9or. ___ ~_ 

9 
Projeto de Lei do Senado n9 217, de 1980 

-Complementar, de autoria do Senador Hen
rique Santillo, que faculta aos participantes do 
Fundo de Participação PlS-Pasep a utilização 
do saldo de seus depósitos para construção 
da casa própria ou aquisição de imóvel já edifi
cado. 

O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -
Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sesSão ás 12 horas _e_ 5 
munitos.) -

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 10, DE 1989 

A Comissão Diretora do Senado __ fede~al, 
no uso de__ s_uas -átribui.ções e considerando 
o disposto no art. 89 do Decreto Legislativo 
n? 72, de 1988, bem co_mo o disposto na Medi
da Provisóda n~ 56, de 19 de maio d_e: _1989, 
publicada no DOU de 22 de maio de 1989, 
resolve: 

Art. 1 Q Quando ocorrerem reajustes sala_
riais para os servidores. d"- QniãQ, fica autori
zada a diretoria de pessoal a proceder, nos 
termos previstos no art. & do Decreto Legis
lativo 1t 72, de }9 de dezembro de. 1988, as 
_alterações_ de que trata esse dispositivo, obser
vados rigorosamente os percentuais e a data 
respectiva para o cumprimento das detenni
ilaçõeS legais. 

M. 29 A despesa de<:::orrente da aplicação 
deste Ato co~rerá à conta das dotações desti
nadas ao Sen_ado Federal no Orçamento Ge:@i 
da União. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
cont,ráriõ. - _ - _ 

Sala da Comissão Diretora, 19 de junho de 
1989. - Nelson Came_tro -:- Iram .saraiva -
Alexandre Costa -Mendes _Candle- Divaldo 
Suruagy- Pompeu de SoUsa, ___ _ 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 151, DE 1989 

O Presidente do Senado FeQeral, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts, 5:2, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em confonnidade com a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Di_(etora n9 2, de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Process_o_n? 
006.434/89:4. . -- - -~ - - --

Resolve resdndir, a partir de 4 de maio 
de 1989. o cOntrato de trabalho da senhora 
MARJADOSOCORROFARIASDEAI'IDRAÓE 
LIMA. contratada sob o regime jurfdlco da 
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Consolidação das Leis do Trabalho e do Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço, para 
o emprego de Assessor Técnica_do Gabinete 
do Líder do PMB, Senador Ney Maranhao. 

Senado Federal, 16 de maio de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorre
ção no DCN, Seção n, de 18-5-89. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 161, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso ry, do Regimento Jntemo;
e consoante o disposto no art. 65 do Ato da 
Comissão O fretara n9 31, de 1987, 

Resolve designar para integrarem a Comis
são Permanente de Licftaçao, como membro 
efetívo, o servidor JOSE MENDONÇA DE 
ARAÚJO FILHO e, como suplentes, os servi
dores MARIA DA PENHA CORDEIRO PEREI
RA e PAULO LOURENÇO RODRIGUES, para 
o mandato de 1 (um) ano, a partir da data 
de publicação deste Ato, vedada a recondução 
nos.2 (dois) anos seguintes, exceto quanto 
aos suplentes. 

Senado federal, ]9 de junho- de 1989: -
Senador Nelson Camefro, Presidente. 

PORTARIA DO PRIMEIRO 
SECRETÁRIO N• 20, DE 1989 

O Primeiro SecretáriO do Senado Federal, 
usando da competência que lhe confere oRe
gimento Interno, tendo em vista o que consta 
do Processo nç 006824/89-7, -

Resolve: com a finalidade de cobrir as des
pesas com a aquisição de material e outras 
necessárias ao perfeito funcionamento da Bar
bearia, fixar as taxas de serviços conforme a 
seguinte tabela: 

Cabelo ·········--·--·--NCz$ 2,00 
Barba ---·-·---------------NCz$1,50 
Manicure .................• ..NCz$ 1,50 
Engraxate ............... _NCz$ 0,50 

A presente tabela vigorará a partir da dafa 
de publicação desta portaria e_ será afixada 
em local visíveJ na Barbearia. 

Senado Federal, 31 de maio de 1989. -
Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 22, DE 1989 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso 
das suas atribuições e- considerando o despa
cho autorizativo do Presidente do Senado Fe
deral, com base em decisão da Comissão Di
retora, no Processo n9 006086/89~6, 

Resolve designar ESTEVÃO CHAVES DE 
REZENDE MARTINS, Assessor Legislativo, 
Código SF-DAS-101:3, dO Quadro Permanen
te_ do Senado Federal, para, na forma do art 
288, inciso IX, do Regulamento Administrativo, 
aprovado pela Resolução nç 58, de 197Z, e 
dema.is disposições legais que regem a maté
ria, na forma adotada pela Administração do 
Senado Federal, no período de 26-6-89 a 
14-2-90, com ânUs liinitado para o Senado 

Federal, (ealizar pesquisas e ministrar cursos 
na área de história politica e social do constitu~ 
cionalismo no Estado Moderno e do _parla
mentarismo em Estados Federais, na Aleme-

- nha Federal, !)a Áustria _e na França. 
Senado Federal, 2 de junho de 1989. -

José Pass_os Pôrto, Dlretor-Geral. - -

PORTARIA N• 1, DE 1989 

A Diretoria da Subsecretaria de Adminis
tração de Pessoal do Senado_ Federal, no uso 
das suas atribuições regulamentares, 

Resolve designar a servidora MARTA MES
QOIT A SABINO DE FREITAS, Datilógrara; 
Oasse •rc", Refrência NM-2:5, Chefe da seção 
de Informação e Jurisprudência, para respon

-der pelo expediente do Serviço de Controle 
de Jnativos desta Subs_ecretaria, a partir de 24 
de maio do corrente ano. 

Subsecretaria de AdminiStração de PessOal, 
30 de rriaio de 1989. - Paula Cunha Canto 
de Miranda, Diretora. 

II'ISMCITO DE PREVIDI'lNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

RESOLUçAO N' 02/1989 

Altera o dispositivo da Resofuçáo n1 5188. 

·O COnSelho Deliberativo do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas -IPC, no uso de 
suas atribuições, Resolve: 

Art. 11 Fica estabelecido que, observada: 
a disponibilidade fmanceira do lPC, -o teto má
xfrrto para· empréstimO a Seg~âdo é de NCz$ 
2.004,00 (dois mil e quatro cruzados novos). 

Art. _ 29 Esta Resolução entrará em vigor 
· a partir do dia ]9 de maio do corrente ano. 

Art, 3 9 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

· Brasília-DF,26deabri1 de 1989.-=.sena
dor Ruy Bacelar, Presidente - Senador Cha~ 
gas Rodrigues, Conselheiro- Senador Alfon
so Camargo, Conselheiro- Senador Jamil 
Haddad, Conselheiro- Deputado Sim do Ses
sim, Conselheiro - DeputadoRau/ Feiraz, 
Cofiselheiro- Deputado.AmaUJy Múlfer, Con
-selheiro -Deputado OiifoS Benevides, Con
selheiro- Dr. Henrique Lima Santos, Conse
lheiro - Dr. Jarge Odilon dos Anjos, __ Conse
lheiro - Dr. Edgard Lincon de Proença Rosa, 
- Çonsel_h_gj_ro_.__ 

INSMCITO DE PREVIDI'lNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

PORTARIA 

O Conselho Delibera_tivo _do Instituto de Pre~ 
vidência dos CongressistaS -JPC, nos termos 
aa cOmpetência estabelecida no art. 3 9, item 
UI, da Leí ne 7.087, de ~9 de dezembro de 
1989, . . -

Nomeia o Serlhor Senador NABOR TElES -
DA ROCHA JUNIOR para exercer o cãfgo de 
Tesoureiro EfetiVo e"J>arã teSoúreiros Substi
Mos os Senhores SenadOr JOSE RONALDO 
ARAGÃO e Deputado AÉRClO DE BORBA 
VASCONCEILOS. . ~ 

Brasma, 13 de abril de 1989. - Senador 
Ruy Baoelar, Presidente. 

INSMCITO DE PREVJDI'lNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 2' Reunião Ordinãria 
realizada em 26 de abri! _de 1989. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do 
ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, 
às onze horas e trinta minutos, reuniu-se o 
Conselho Deliberativo do Instituto de Previ
dência dos Congressistas, sob a Presidência 
do Senhor Senador Ruy Bacelar, com a pre
sença. dos Conselhe_iros_ Senador~{> A{fonso 
Camargo, Chagas Rodrigues, Jamil Haddad 
e dos Deputados Simão Sessim, Raul Ferraz, 
Amaury Müller1 Çarlos Benevides e os Douto
res Jorge Odilon dos Anjos, Henrique Lima 
Santos e Edgard Lincoln de Proença Rosa, 
presen~~ também o Vice-Pres{dente do IPC, 
Deputado Lúcio Alcântara e os .TesoureiroS 
Senador Nabor Junfor e o Deputado Aércio 
de Borba. Havendo n~ero regimental, o Pre
siderite deu por aberto os trabalhos e deter~ 
minou a leitura da Ata da rel,lnião anterior que 
após lida, foi discutida e aprovada. Em seguida 
o Presidente apresentou proposta de Resolu
ção que altera o teto máximo para emprés~ 
times aos segurados, elevando de hum mil 
e dois cruzados novos para Clofs mil e quatro 
cruzados novos. Em discussão a rtfãtéfia apre
sentada, usaram da palavra os Conselheiros 
Senadores Jamil Haddad, Chagas R,odrigues 
e o Deputado Simão Sessim sugerindo que 
observada a disponibilidade financeira do IPC 
para atender tal benefício, poderia se faZer um 
estudo mais apurado no sentido de aumentar 
ainda mais este teto e de aferir um juro mais 
atualízado em relação a situação de instabi-

- lidade económica do País, devendo-se, entre
tanto,_consid_erar que_ o IPC é uma instituição 
previdericiárla, cujo objetivo maior é OCI.e_ aten
der as necessidades dos seus segurados. Após 
estas considerações, a proposta foi aprovada 
por unanimidade, se transformando em Reso
lução que rec~Peu o número dois de hum 
mil novecentos e oitenta e nove, que será pu
blicada à parte. Continuando; o Presidente_dis
tribuiu os seguintes processoS: 1 - de con
cessão de awa1io-doença - na ordem que 
segue: a) para serem relatados pelo Conse
lheiro Dr. Jorge Odilon dos Anjos os processos
dos segurados Victor Hugo Pinheiro Uma (n9 
1 1 6/89) e Raul Pinheiro da Costa Veiga (n9 
115/89); b) para serem relatados pelo Conse-_ 
lheiro Deputado Amaury Müller os procesõs 
dos segurados Magnólia Maria de Figueiredo 
Vicente (n• 083/89), Martana Balby Silva (n' 
077/89), Eliane Cunha e Cruz Vieira (n9 
079/89), Zilá Dias (n• 095/89Ye José Menck 
(n9 084/89); c) p"ara serem reJãtados pelo Córi~ 

_ selhefro Deputado Rau1 Ferraz os processos 
dos segurados Eduardo Jorge Martins Alves 
Sobrinho (n9 065/89), Antonio dá_ tOsta Go
mes (_n9 018/!)9), Jgrge Yurta~o Leite (n9 
022789), Gtimercindo Valentim (n' 131/89), 
Iracema Durães do Carmo (no 119/89) e Ulbal
do Marem (n? 300/89); d) para serem _reláta
flos _pelo Conselheiro Senador Jamü Haddad 
os processoS dos segurados José Fortes da 
Silva (n9 062/89), Antonio Aureliano Chaves 
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de Mendonça (n9 089/89), Adyllo_M<;!:rtins Via~ 
nna (n~' 094/89), Lúcia _Santos TõhleHn (no 
144/89) e Maria das Dores_Fen:eira Rosa (n" 
111/89); e) para sererrfrelatados pelo Conse
lheiro Deputado Simão Sessim os processos
dos segurados Ma da_ Nelly Pinto de Vascqn:_ 

.çelos (n~' 026/89), Cristilia Lúcia Lôbo Arrais 
Hodon (n9 096/89) .e.Maria do Carmo Fajardo 
Passy (n~' 071/89). Todos os proc~sos foram 
relatados com pareceres pelo deferimento; 2 
-de concessão de pensão -na ordem que 
segue: a) para serem relatados pelo Conse
lheiro Deputado Simão Sessim os processos 
dos segurados Francisco Rossi ele Almeida_ 
(n9 027/89) e José Wilson Siqueira Campos 
(n~' 057/89); b) para serem relatados pelo Con
selheiro Dr. Henrique Linia SantOs os ·proces
sos dos segurados Ru_b_em P<;~.tú Ttezena (n"9 
161/89), Leda Maria Ferrari (n9 151/89), Jos~ 
PaiXão dos Santos (n~-139/89), Romilton da 
cruz Pessanha Gomes '(n" 138/89) e Nelton 
Zavaris (no 088789). To dos os processos foram 
relatados com pareceres pelo deferinlento; 3 
- de integralização de carência - ria o"rdem 
que segue: todos para serem rel;;,.tado_s_ pelo 
ConSelheiro Dr. Edgard Uncolo de Prq(:nça 
Rosa os processos dos segurados Geraldo Jo~ 
sê de Almeida Melo (n~006/6_9),-Joaquim Vi~ 
cente Ferr~ira _6evi_lacqua (no 149/89) e Herá
clito de Sousa ForteS (n9Q66f89):Jodos.fo_ram 
relatados com pàreCereS pelo deferimento; 4 
-de averbação _d.e.mandato- para serem 
lo Conselheiro Dr. Edgard Uncoln de Proença 
Rosa os processos· do~ segurados .Edivaldo 
Femanades Motta (n" 126/89) e Arthur Mello 
de Uma Cavalcanti (n" 074/89), ambos relata.:
dos com parecere_s_ pelo deferimento; 5 ~ de 
concessão de pecúlio parlamentar- para ser 
relatado pelo Con.Selhe_iro Dr. Jorge Odilon 
dos Anjos o processo da beneficiária Gertrud 
SchWantes (n9 1881/88) com pa~er pelo d_~:'
ferimento. Colocados em dis_cl,lssáo, os pro
cessos foram todos ·aprovados pelos Conse
lheiros presentes, por unanimidade. Prosse
guindo, o Presidente de:tgrminou que os p~~~=
ceres dos segurados luiz Leite Mariz Netto. 
(n" 105/89), José Justino Alves Pere_ira ([!~ 
106/89), Marcos Nogueira Magalhães (n9 
112/89), Iracema Durães do Ca_rrno (n9 

118/89) e Diva Rosa Santos (n'Jj3/89), todos 
de concessão de auxílio~ doença, fossem _ç!ist[i
buídos ao Conselheiro Senador _Çhagas Roc;iri
gues para serem rel;;ttados oportunamente. 
Determinou, ainda, o Presidente que os pro
cessos dos ~gurad95 Paulo José de Oliveira· 
ErVangelista (n• 070/89), Dayl do Canno Gui- · 
marães de Almeida (n~ 093/89) e Maria ,Julia 
Viana (n~ 048/89), todos de_ concesão de _auxi
lto-doença, fossem distribuídos e encaminha
dos ao Gabinete do Conselheiro Senador 
Afonso Sancho, uma vez que o mencionado 
Conselheiro não se encontrava presente à reu
nião. Eri'l ccintinJ.laÇão aos trabalhos, o Presi
dente distribuiu cópias de um Relatório Prévio 
subscrito pelos auditores Dr, Yi_ç_ente S_ebas.
tião de Oliveira, pelo Senado, e Dr. Edson Pe
drosa, pela Câmara dos Deputados. Ao to_ma-_ 
rem conhecimento dos termos deste relatório, 
verificou-se ti_rn constrangimento geral, ha
vendo a partir daí interVenções de vários Con· 

se!h.eiro_s. U~ram __ da palavra, pela ordem, o 
Senador Chagas Rodrigues d€darando-se in
dignado com a _situação re81 verificada e suge
riu êjue os fatos fossem culdªdosainente apu-
rados .e prqpôs as seguintes medidas: 1 °) 
Acompanhamento por parte do IPC, junto a 
0/M- ComiSsões de Valores Mobiliários; de 
todos.os procedimentos qt.te estão sendo reali
tados para adoç_ão de rriedidas legais contra 
eles responsáveis pela_ Õperação de debên
tures da Empresa "A Rural e Colonização S/ A"; 
2<?) ConV'Cicara- Empresa "A Rural e Coloni
zação S/ A" para prestar esclarecimentos.a este 
Conselho; 3(') ConvoCar o ex-Presidente, seti 
Vice e os ex-Tesoureiros do IPC para_presta
rerri esclarecimentos a respeito destas irre
guaJridades diante deste Conselho. O Depu
tado Amaury_MQDer 4issg que todaS as aplica
ções cç.nstantes do rela~rio são ilegais, imõ
rais, escandalosas e que este IPC depara-se 
fr.ente a um eps6dio de ex_tiema _gravidade_ e 
pede que se proceda as providências legais 
para que esta administração e este: Congresso 
se resguardem-de -qualquer responsabilidade. 
Disse ainda, que após a apuração defmitiva 
destes fatos, deve-se dar ~onheclmento da si
tuação real do IPC a tÓdos seus segurados. 
O Deputado _Raul Ferraz usando da palavra 
declarou que em vista dos f.;1tos de flagrantes 
iri:egulariQades no cursO d_as -negociações, en
tende que tudo_o_que foi feito poderá ser-nulo 
de pleno direito e deve--se encontrar uma fór
mula de ressarcimento dos dinheir95 aplica
dos. O _c:_onSell'}eiro Henrique Lil)la Santos, 
usando a palavra, propôs que preliminarmente 
a matéria_ fosse submetida a Consültoria Jurf
dica do -IE'C para écame e poSteriormente, o 
Conselho Deliberativo c-onvidasse para serem 
ouvidos todos os Membros da gestão anter_ior, 
principalmente o ex-Presidente e os Ex-Tesou
reiros. Todas as sugestões foram aprovadas. 
Nada inais havendo a tratar o Presidente fran
queou a palavra, não havendo que quisesse 
fcp;~ _!tSO da mesma, en<:errou a r_eun~ão ~s
treze horas e trinta minutos. E, para constar, 
eu, Pedro AlVes de _Freitas, Secretário, laVarei 
a·pre_sé!_l.te ~que, depois -de lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente. :- Se
nador Ruy &Ce/ar, - Pre~ident~. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÕES DE RElAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA 

~~NACIONAL 

T- 59 Reunião, realizada 
·· em 31 de maio de 1989 

Às dez hOrãS-e tonta lninutos do dia trinta_ 
e hum de rilitlo de mil riovecentoS e oitenta_ 
e nove,_nª Sél]a_c!_El_r_euniõ~s..da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senh9r S~nador Humb,e.rto Lu.cen~, _com. 
a_ presença dos Senhores Senaclores Albano 
FranÇ"ci; lrapuan Costa Júnior, Luiz Viana, N_el
son Wedekin, Sa1danha De ri[, JOão Lôbo,José 
Ag~ipino, H1,.1go Napoleão, Chagas Rodrigues, 
Fernando H. Cardoso, Afonso Sancho, Moisés 
Abrão, ~uro l3enevideS, Edison, Lobão, J9f-

ge Bomhausen, José Richa, Çarlos De' ~ili, 
João Castelo e .Antônio Ll,liz _Maia, reúne-se 
a Comissão çle Rélações Exteriores e Defesa 
·Nac::iorlàCDeixam--de comparecer pOr-rrlOtivó 
justificado os Senhores Senadores. Severo Go
mes, Aluízi6 Be:ZteiTa-, MarcO"MadeT;AfonsoAií~ 
nos, Olavo Pires, Maria Maio e Jamil Haddad. 
Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara ªbertos· os trabalhos, dispen
sando a leitura da cC~ta da ~euni~o anterior~ que 
é dada por aprovada A seguir, Sua Excelência 
comunica que a presente reunião destina-se 
à apreciã:ção da matéria constante de pauta, 
e, ainda,_ a ouvir as exposições que farão os 
Senhores Gilberio Coutinho Paranhos Veloso, 
indicado para exerCer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado do Vaticano e Sebas
tião do Rego Barros Netto, indicado para exer
Cer a função de Embaixador do Brasil junto 
à União das Repúblicas Socialistas Sovi_étii::aS. 
_ac_erca das missões para as quais estão sendo 
designados. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente, atendendo ao preceito regimental, de
termina que a reunião tome-se secreta para 
ouvi-los, bem- como, para deliberar sobre as 
seguintes Mensagens: rt 102, de 1989, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, a escolha do 
Senhor Gilberto Coutinho Paranhos Veloso, 
MinistrO--de Priiii:erra- Casse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função âe Embai
xaçlor do Brasil junto ao Estado do Vaticano, 
cujo Relator é o Senhor Senador Saldanha 
Derz{; ri? 105, de 1989, do Senhor Presidente 
da República, subnieten.do à aproVação do Se
nado federal a ~cq_lha çlo Sen!)or Sebastião 
do RegO Barros Netto, Ministro de Primein' 
Casse, da-Carreira de Diplomata, para exercer 
a função ·de Embaixador do Br_asl! junto à 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
cujo Relator é o Senhor Sei1adór Albano Frari
co; n9 101, de 1989, -do senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal a escolha do Senhor David Sil
veira da Mota JúniOr, Minís'tro de Primeira C1as-
se, da Carreira ·a~ Diplomata, para exercer a 
função de EmbaiXador do Brasil junto à_Repú
Setihor Senador Aiuizio Bezerra; n9 103, de 

1989, do ·sentior Presidente da RePóbiiéa, 
submetendo à aprOvação do Sen.;~:do _Federâl 
a· escolha do SenhOr Mauricio Çámeiro Mag
navita; Ministro de Segunda Qasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em-

- -baiXaaOTOO-Brasil junto à República do L.iba
no, cujo Relator é o SenhorSenadc;>r José).\gri
pino. Reaberta a reunião em caráter público, 
o Senhor Presidente comunica que, devido 
ao adiantado da hora, deixarão de ser aprecia
das as Mens_agens de n9_ 101 e 1 03_ i:le 198;1, 
bem como õs ProjetaS de Lei da Câinara de 
n~-76,_de 1988, que altera dispósitivo_da L~L 
n" 6.265, dé 19-de nOvembro de 1975, que 
d!ªPõe soÓf.e-O enSino no_!=XércitQ,_cujo Relator_ 
é _o-Sen11or Serlador 01agas Rodrigues; rt> 06, 
de 19_89,-c:jue dJspõe Sobre a retribUíÇão e direi~ 
tos do pessoal civl1 e militãf -em-sep;lç() ctCL 
U.nião no exterior, cujo Rel~tor é .P_ S~nhor 
Senador Leite C\1aves. ~ada mais havendo_ 

-a tratar;·o Senhor Pr~idente agradece apre-
sença de tod~~ e ericerra a reunião, lavrando 
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eu, Marcos Santos Parente Filho, Secretário 
da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Humberto Lucena, Presldente. 

COMISSÃO DO DISlRITO FEDERAL 

Quinta Reunião, realizada 
em 3 de maio de 1989 

As onze horas e trinta minutos, do dia três 
de mafo de mil novecentos e oitenta e nove, 
na saJa de reuniões da Comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, presentes os Senhores Sena
dores Mauro Benevides, Presidente, Frandsco 
Rollemberg, Mauricio Corrêa", Lourival Baptis
ta, Leopoldo Peres, Wllson Martins, Ronaldo 
Aragão, Olavo Pires, Aureo Mello, Mauro Bor
ges, Meira Filho, Aluizio Bezerra, Mario Maia, 
Pompeu de Sousa e os Deputados Walrnir 
Campelo e Geraldo Campos. Deixam de com
parecer por motivo justificado os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi, Márcio Lacerda, 
Irapuan Costa Junior, Odacir Soares, João Lo
bo, José Paulo Biso!, Chagas Rodrigues e Car
los De'Carli. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declara aberta a sessão, 
dispensando a leitura da Ata da reunião ante
rior que é dada como aprovada. lnkiando os 
trabalhos o Senador Leopoldo Peres pede que 
seja determinado um horário para a reunião 
da Comissão e sugere que_se estude_a possibi
lidade de reuniões à noite. O presidente, Sena
dor Mauro Benevides responde, informando 
que está sendo tentada uma compatibilização 
nos horários de reuniões das comissões. Em 
seguida passa a palavra ao Senhor Senador 
Maurício Corrêa para que apresente o seu- pa
recer favorável sobre o item 1 da pauta refe
rente ao Projeto de Lei do Senado Federal 
n"'13de 1987-DF que "dispõe sobre as cartaS
patentes dos oficiais do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. Colocado em discussão 
e votação a matéria é aprovada por unanimi
dade. Passando ao Item 2 da pauta que trata 
do Projeto de Lei do Distrito Federal n• 05, 
de 1989 que "conta em dobro o tempo de 
serviço efetivamente prestado em Brasília, no 
período compreendido entre 21 de abril de 
1960 e 20 de abnl de 1962, por fUncionários 
civis do Governo do Distrito Federal", o Sr. 
Presidente solicita que o relator Senador Mau
ricio Corrêa faça a leitura do seu parecer favo
rável com a emenda. Depois de lido, os Sentro
res Senadores Aureo Mello, Pompeu de Sousa 
e Meira Filho louvam o trabalho do relator 
e enaltecem a Justiça que foi feita aos pionei
ros do Distrito Federal. Colocado em discus
são e votação é o parecer aprovado por unani
midade. SOlicitando a palavra o Senador Mau
rício Corrêa ressalta a presença da Sra. Gisele 
Santoro· e informa que está formulando um 
projeto dando o nome de Claudio Santol-a 
ao Teatro Nacional. Prosseguindo os trabalhos 
o Senhor Presidente solicita que o relator Se
nador Maurício Corrêa faÇa a leitura do seu 
parecer referente ao item 3, sobre o Antepro
jeto do Distrito Federal que 'Transforma em 
Reserva Ecológica do Distrito Federal, a atual 
Chácara Onoyama,- em Taguatinga, estabe
lece norrnas para o seu funcionamento e dá 

outras providências". Colocado em discussão 
e votação, é _o mesmo aprovado por unanimi
dade. co-ntinuando a reunião, ao passar para 
o item que se refere a "Mensagem n~ 15, de 
1989-DF do Senhor Governador do Distrito 
Federal. encaminhado ao Senado Federa~ o 
Plano de Governo do Distrito Federal 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 Pires soli
cita que os documentos referentes aos itens 
das pautas de reuniões sejam enviados a todos 
os membros da Comissão junto com a convo
cação para que se tenha conhecimento prévio 
dos assuntos a serem tratados. Prosseguindo 
os trabalhos o Senador Mauro Benevides in
forma que o relator do item 5, que trata do 
Projeto de Lei n~ 04 de 1989, que- altera a 
estrutura das categorias funcionais de Assis
tência Social, Técnico em Comunicação So
cial, Enfermeiro, Geógrafo, Sociólogo e Nutri
cionista; dO Grupo Outras Atividades de Nível 
SuperiOr, do Plano de Gas_sificação de Cargos 
instituído pela Lei n9 5.920, de setembro de 
1973 e dá outras providências", Senador João 
Lobo não se enContra presente e consulta so
bre a redistribuição da matéria. Apos breve 
discussão, o parecer é redistribuído ao Sena
dor Jamil Haddad, que sentindo~se honrado 
com a incwnbência, passa à leitura do parecer 
favorável que após ser colocado em discussão 
e votação é aprovado por unanimidade. Pas
sando ao item 6 da pauta, que trata da denún
cia do Senhor Wtlton Robson Alvarenga, enca
minhado ao Presidente do Senado Federal, 

_ contra o Senhor José Aparecido de Oliveira, 
Governador do Distrito Federal, como incurso 
no crime de responsabilidade, definido no arti
go J9 da Lei n9 6.454n7, o Sehhor Pr~sidente 
passã a palavra ao Senhor- Senador Ronaldo 
Aragão que _lê o seu parecer concluindo pelo 
arquivamento da matéria. Após a leitura, o pa
recer é colocado em votação e discussão, sen
do aprovado por unanimidade. Em s~guida, 
o Presidente, Senador Mauro Benevides', passa 
a Presidência da ComissãO ao Senhor Sena
dor Lourival Baptista, para poder relatar o item 
7 da piuta, referente ao Oficio "S" N. 09, de 
1989, "do Senhor Presidente do Tribunal de 
COntas do Distrito Federal, comunicando ao 
Presidente do Senado Federal, a aprovação 
por unanimidade, do relatório e do Projeto 
dO Parecer PréviO, referentes às Contas do Go
verno do Distrito Federal, relativas ao exercício 
financeiro de 1987, elaborado pelo Conselhei
ro Ge"rãJdo de Oliveira Ferraz". O Senhor Sena
dor Maurício Corrêa, usando a Palavra, declara 
que devido a inúmeras irregularidades cons
tantes na prestaçáo de contas, tais como: defi
dências administrativas, contas incompletas, 
infri!lgêndas a leis ordinárias e outras, não 
poderá dar o-seu aval de aprovação a tais 
. O Senhor Senador Mauro Benevides escla
rece fatos constantes na Prestação de Contas, 
e soltei ta que seus esclarecimentos sejam ane
xados aos documentos que estáo em poder 
dos Senadores. Após ser colocada em discus
são, é realizada ã votação do parecer do rela-

tor, concluindo por um projeto de resolução, 
sendo o mesmo aprovado, com voto contrário 
do Senador Maurício Corrê a e com declaração 
de voto do Senador Aluizio Bezerra, solicitando 
-que conforme o constante no relatório do Tri
bunal de Contas, apeSar da aprovação, sejam 
ressalvadas as irregularidades cometidas e o 
exame da responsabilidade de cada um dos 
admintstradores. Ao final, o Senhor Presidente 
encerra a sessão. Nada mais havendo a tratar, 
eu, Drlos Guilhimrie FonSeca, lavrO- a pre-
sente Ata, que lida e aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente, determinando que as 
notas taquigráficas sejam publicadas na ínte
gra, em' anexo a esta Ata. - Senador MaW"O 
Benevides - PreSidente. 

A!'IEXO A ATA DA Q(JJNTA REl!N!ÃO 
DA COMISSIÍO DO DISTRITO FEDE
RAL, RENJZADAÇM TRÊS DE MAIO DE. 
/11/L NOVECENTOS E OITENTA E NO. 
J<Ç; NA SALII DE REQI'ifÓES DA CO/I1/S
SIÍO, ALA SENADOR ALEXANDRE 
COSTA 

Presidente -Senador Mauro Benevides 
Vice-Presidente - Senador Odacír Soares 

O -SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
A PresidêriCia- comunica ao&: .Srs. Senad.ores 
e a quantos se encontram presentes, notada
mente aos nobres Deputados Valmir Campelo 
e Geraldo Campos, que dentro de alguns ins
tantes se iniciará o trabalho dest?l_ reunião, fal
tando apenas a presença de dois Srs. sena
dores que já êonfirmaram a presença, que 
já estão se deslocando dos seus gabinetes 
para participar desta reinião da Comis_sâo _do 
Distrito Federal. Tão logo chegue um deles 
a este plenário, darmos Inicio ao cumprimento 
da pauta estabelecida, que, na forrna prevista 
no" Regimento, foi distribufda com antetiori
dade de três dias, para que todos os Srs. Me
mebros da Cóm1Ssão -do Distrito Federal tives
sem conhecimento da matéria, ã ser discutida 
na manhã de hoje. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Sr. Presiden
te, para uma-questá_o de ordem. 

Sr. Presidente, eu gostaria que antes da pau
ta nós discutíssemos o problema do horário 
das nossas reuniões. É impossível que esta 
comissão continue com os seus trabalhos 
atropelados pelos trabalhos da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PREsiDENTE (Mauro Benevides) -
A Presidênda responde a questão de ordem 
suscitada pelo nobre Senador Leopoldo PereS. 
informando a S. Ex!' e à CaSa que é intenção 
do Presidente Nelson Ca:mefro reunir os Pr-eSi
dentes das demais Comissões técniCas, objeti
vando estabelecer um horário que não signi
fique a simultaneidade_ de reunições; nem -de 
comissões sobre _c.omissões, nem de comis
sões permanentes -coni -o fundori-ainénto do 
Senado e do CO.hgi"ciSo, o que é-Vedado o 
funcionamento da Comissão com o COngreS
so e o Senado expressamente pelo nosso Re
gimento. 
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Hoje nós tenta_mos_compatibilizar o horário 
da Corntssao de Coii.stituição, JuStiça e Cida
dania - órgão da qual V. Ex!' faz parte, como 
wna das figuras mais preminerites - com 
o da Comissão do Distrito Federal; tanto isso 
é verdade que o Senador Cid Sabóía de Carva
lho convocou a Comissão de Justiça para às 
1 O horas de hoje; nós tivemos a cautela de 
marcar esta reunião para as 11 horas e 30 
minutos. Além de V, Ex", outros membros da 
Comissão do Distrito Federal, inclusive eu pró
prio, nós todos integramos a outra Comissão, 
que tem em pauta matéria da maior relevân
cia, uma delas a lei de greve, com substitutivo 
a ser apresentado pelo nobre Senador Leite 
Chaves. Então, antes mesmo da reunião com 
o Presidente Nelson Cameiró, nós tivemos a 
cautela de, no que diz respeito à Comissão 
de ConStitUição e Justiça, que ê o órgão que 
tem na sua composição muitos integrantes 
da Comissão do Distrito Federal, nós entra~ 
mos_en entendimento com o Senador Od Sa
bóia de Ca'rvalho e s; Ex" garantiu que a reu
nião da sua Comissão jamais coliairia com 
a Comissão do DistritO Federal. 

Ora, se estava marcada para às 1 O horas 
e a nossa para às 11 horas e 30 minutos, 
havia possibü1dade de se compatibilizar a reu
nião das duas Comissões. Lamentavelmente, 
inexistiu quorum na Comissão de Justiça e 
isso viabilizou a nossa reuniãO -coin absoluta 
tranqüilidade. 

O SR. _LEOPOLDO PERES ;._Sr. Presiden
te, sem nenhuma intenç~o de dialogar com 
a Mesa, lembraria a V. EX' o seguinte; se hou· 
vesse havido número na COmissão de Consti
tuição e Justiça seria impossível discutir todos 
os assuntos, principalmente a lei de greve, no 
espaço de uma hora. Então, eu sugeriria a 
V. Ex' que estudasse a possibilidade, tendo 
em vista a importância, hoje, desta Comissão, 
que tem às atribuições de Assembléia legis
lativa do Distrito Federal, que as reuniões fos
sem realizadas, periodicamente, à noite; reu
niões que não coincidissem com as reuniões 
do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Esse sugestão que V. Ext submete à Presj
dência, numa outra ocasião, foi aqui formu
lada pelo nobre Senador Chagas Rodrigues, 
que louvada em experiência anterior, ainda 
mesmo quando o Congresso Nacional se reu
nia no Rio de Janeiro, antes de ter sido aqui 
sediado em Brasília, ele sugeiia que às 21 
horas se reunisse a Comissão do Distrito Fe:: 
dera!, e com isso, se não houvesse, evidente
mente, reunião do Cõngresso Nacional, nós 
teríamos condições_de realizar a nossa _re_L!flião 
com absoluta traqüilidade, sem esse açoda
mento, sem essa preocupação de funciona
mento simultâneo nas várias comissões do 
Senado Federal. Hoje, se nós ternos coridições 
de realizar esta reunião, com a chegada, que 
eu espero que se _efetive agora, dos nobres 
Senadores Ney Maranhão e_ João Menezes, 
nós não temos o problema de reunião ao meS
mo tempo com a Comissão de ConstituiÇão 
e _Justiça, já que o Senador Qd Sabóia de 
Carvalho, diante do adiantado da hora e sobre-

:___ tudo da ausência do Senador leite Chaves, 
responsável pela formulação do substitutivo 
aos três projetas que ali tramitam sobre o direi
tO -de greve, entendeu de transferir a reunião 
da Comissão de ConStituiÇão- e JustiÇa para 
após a Ordem do Dia do Senado Federal. 
Então, com isso rrobre Senador Leopoldo Pe
res. n6s -entendemos que vamos tentar todas 
as alternativaS~ de viabilizar a reunião da nossa 
Comissão sem, evidentemente, criar proble
mas aos outros órgãos internos. Mas a suges
tão de V. Ex~, anteriormente esposada pelo 
nobre senadOr Chagas Rodrigues, não está 
fora de cogitação. Pelo contrário, se não hou
yer compatibilização de horários entre a nossa 
e as outras Comissões, evidentemente que 
nós teremos ·que buscar, nessa alternativa, a 
saída para a continuidade dos nossos traba
lhos. Para que esses trabalhos se realizem sem 
interrupção, sem -açodatnento, sem nada que 
possa obstaculizar o seu regular funcionamento. - - - - -- --- - -

O SR. LEOPOLDO PERES - Estou satis-
feito. Muito_ 9_!)rigado. -- -

O SR. MAURÍCIO .CORRt.' -Sr. Presiden
te, seria possível... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_ 
_Concedo a pal-avra ao nobre Senador Maurício 
Côrre;:l. · · 

O SR. MAURÍCIO CORRê:A- Si.Presiden
_te, enderecei a V. Ex', em uma das reuniões 
passadas, requerimento sobre ã inexistência, 
pelo que sei, da apresentação, pelo Sr. Gover
nador, do relatório resumido da execução or
çamentária do primeiro semestr_e_ deste ano. 
E obrigação constitucional e o Governador 
tem que prestar ao CongressO Nadáiml, atra
vés do Senado. Posteriormente, V. Ex" me en
caminhou um oficio, á.Ssjnado pelo Chefe da 
Casa CiVIl - achei até eStranho, pOrque V. 
Ex' e o Senador que Preside a Cori1issão do 
Distrito Federal e o oficio, ao invés de ter sido 
assinado pelo Sr. Governador foi assínãdo pe
lp_~eu _chefe"' de gabinete, o que me pareceu, 

-ii1cfusiVe, uma desconsideração. 
Por outro lado, ontem, tomei conhecimento 

-Se-não estou enganado- de que o Gover
nador oficiou ao Presidente do Senado, -dizen
do que estava providenciando a apresentação 
desse relatório. 

A indagação que eu formulo a V. Ex" é se 
V. ~tem alguma informação sobre esse ~_o
cessO:, porqUe infelizmente eu não me encon
trava na sessão. 

OSR·. PRESIDENTE_(Mauro Benevides)
A Presidência informa ao nobre Senador Mau
rido Corrêa c:iue, até este i"nomento,- embora 
presente no Plenário do Senado tenha ouvido 
a leitura - e o Senador Pompeu de Sousa 
também estava presente - a leitura do enca· 
minhamento desse documento e até este exa
to momento não chegou nada referentemente 
à essa matéria à Secretaria da Comissão do 
Distrito Federal. 

Vou manter entendimentos com a Secre
taria Geral da Mesa, urgenciando o envio da 

matéria para o exame por parte da Comissão 
_do Distrito Federal. 

Existindo quOrUm, com a presença do no
bre Senador Meira Filho, vamos dar irúcio aos 
-trãbalhos, cumprindo a pauta preViamente dis
tribuída aos Srs. Senadores, de conformidade 
com o que preceitua o novo Regimento do 
Senado Federal. Já, que, com a_anteriorida.de 
de três_ dias, fiZemos chegai a todos os mem
bros da ComisSão do DistritQ federal, os itens 
.que são, hoje, 7, referentes à rnatéría a ser 
apreciada hoje. 

O item 1 é o Projeto Qe Lei do. Se_nado 
Federal n~ 13, de 1987, que dispõe sqbr~ as 
Cartas-Patente dos Oficiais do COrpo de Bom
beiros do Distrito Federal. 

É Uma ffiã.féria originária do Poder Execu
tivo e o_Relator é. o Senador Maurício Corrêa, 
a quem concedo a palavra para oferecer o 
seu parecer. 

O SR. MAURÍOO CORRÊA ~ Gostaria que 
me fizesse chegar às mãos o procesSo. 

-

0

0--SR PRESIDENTE ([1auro Benevides)
_A Presidência pede ao Secretário da Comissão 
para que faça chegar às mãos do nobre Sena
dor Mau I) cio Cqrrea, o processo_ respectivo, 
para que_ S. E>(' tenha condições de proferir 
o seu parecer. 

O SR. MAURÍCIO CORRê:A- Eu ilavia da
do o parecer há dias e_encamínhado, de modo 
não tinha a cópia aqui. ---

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)...,.. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Corrêa, para proferir o seu parecer sobre _o 
ítem 1 da pauta. - - - ----

O SR. JIIAURÍCIO CORRtA .(PDT - DF. 
Para emiti~: parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: -

Relatório 

1. Trata-se de concluir parecer sobre pro
jeto de lei originário do Põde-r Executivo, que 
pretende normalizar as Cartas-Patente dos Ofi
ciais do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral. 

2. Em relatório pOr nós apresentado em 
13-5-87, opinamos pela solicitação de diligên· 
cias para suprir falha na elaboração do pro
c_esso pois o Governador do Distrito Federal, 
Dr. José Aparecido de Oliveira, em sua Expo
siçãO de Motivos afumou: 

"CoriSidet_ando qUe inexiste naquela 
Organização qualquer diploma legal que 
norrnatize esta matéria, e que as Cartas-
Patente confirmam os postos oficiafs, 
conforme estabeleceo § 1P do artigo 15 
da Lei nP 7.479, de 2 de junho de 1986, 
a presente proposta visa, além do preen
chimento da lacuna existerite, assegurar 
aos Oficiais Bombeiros-Militares, todas as 
vantagens e prerrogativas da patente, 
bem como os deveres a ela Inerentes" 
{o grifo ê nosso). 

3. Todavia, ao verifiCar o texto da lei n9 
7.479, de 2 de junh.o de 1986, "que aprova 
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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 proM 
jeto de lei retoma às nossas mãos com o EstaM 
tuto dos Bombeiros~Milltares do Corpo .de 
Bombeiros do Distrito Federal que é anexo 
à Lei n• 7.479, de 2 de junho âe 1986. 

5. A providência~ nos Par-ece; setv'e para 
esdarecera intenção do Governador ao elabo
rar a sua Exposição de Motivos. Mo entanto, 
salvo melhor juizo, não_ sana o equivoco da 
citação. 

6. Porém, elucidadas as dúvidas provoca
das pelo lapso, cremos não deva a proposição 
continuar sendo obstada em sua tramitação. 

Parecer 

Pelo exposto, considerando o indiscutível 
méri~ da matéria e _que, de fato, inexiste diplo
ma legal a normatizar os_atos pelos quais serão 
conferidas as Cartas~Patente; considerando, 
ainda, que o texto do Projeto de Lei n9 13, 
de 1987, em seus dezenove __ artigos, é de boa 
técnica legislativa, opinamos favoravelmente 
à sua aprovação, 
~o parecer. 

Voto 

Pela aprovação. 

O SR PRESIDENTE' (Mauro Benevides)
Submeto à discussão dos Srs. Senadores o 
parecer do nobre Relator Maurício Cofrêa 

Como nenhum dos presentes_deseja discu-
tir a matéria, submeto-a à votaçáo. 

Aqueles que estiverem de acordo, perma
neçam sentados. 

Aprovado. 

Item 2 da pauta: 
Projeto de Lei do Distrito Federal, n~ 5, de 

1989, . 

Conta em dobro o tempo de setviço 
efetivamente prestado em Brasília, no pe
ríodo compreendido entre o dia 21 de 
abril de 1960 a 21 de abril de 1962,por 
fundonários dvfs do Governo do Distrito 
Federal. 

A proposta é do Executivo; o Relator é o 
Senador Maurício Corrêa. A essa proposição 
foram apresentadas as Emendas n"' l, 2, 3 
e 4 e uma emenda do Relator. 

Com a palavi'a, para proferir o_seu parecer 
ao projeto e às emendas, o nobre Senador 
Mauricio Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORi<tA-Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, primeiramente gostaria de 
enfatizar que o que está consubstanciado nes
sa mensagem do Governador é- exatamente 
a ap~cação do princípio da isonomfa, mi me
dida em que vários órgaos já estenderam a 
contagem do tempo em dobro àqueles que 
estão em Brasília desde a sua fundação. 

De modo que se trata apenas da extensão 
desse mesmo privilégio que foi dado a outras 
categorias. 

PARECER 

Da Córh!Ssão doDistif{o F'ederafsobre 
o Projeto de Lei do DF n~ _5, de 1989, 
i:jue conta em dobro o tempo de serviço 
efelivamente prestado em Brasília. no pe
rfodo compreendido entre 2 I de aba1 de 
1960 e 20 de abril de 1962, por funcio
nários cMs do Govemo do Distrito Fe
deral. 

Relator: Maurício Com~a. 
Com a Mensagem de n9 8/89-GAB, datada 

de 27 de fevereiro do corrente ano, o Exm~ 
Sr-; àõvemàd6i"QO Distrito Federal, de corlfor~ 
mid:ide com o que dispõem o § }9 do artigo 
16 das DispoSiçõeS ConstitudoriaíS Transitó
rias, e a Resoluçáo n9 -157, do Senado Federal, 
submete à deliberação desta Casa, Projeto de 
Lei que "conta em dobro o tempo de serviço 
efetivarnente prestado em Brasília, no período 
compreendido entre 21 de abril de 1960 e 
20 de abril de 1962; Por funciOnários civis 
do Governo do_Distrito Federal". 

Este- Objetivo está cofrtfdo -nci artiQO 1 ~ da 
referida proposição, assim redigido: 

uo-terripci de serviço efetiv:amente 
prestado em Brasília, no período com
preendido entre 21 de abril de 1960 a 
20 de abril de 1962, pelos funcionários 
dvis do Governo do Distrito Féderal, será__ 
computado em dobro, para efeito de apo-
seritaaona-:··- - --

Vmdo à Comissão do DP, ao projeto -foram 
tempestivamente oferecidas as Emendas' de 
no& 1 a 4, sendo a primeira de autoria do Sena
dor Áureo MeU o, e as demais de minha autoria, 
antes de desiQriado Relato~, a sãber: 

EMENDAN• I 

Acrescentar onde couber: 

"Art. É- facultado ao funcionário -
aposentado do Distrito Federai contar o 
temPo de serviço- de qu~ t~ata o artigo 
1", desta Lei, para cjüinqüênio." 

EMENDAN'2 

Dê-seà Éffientéi do Projeto de Lei _do DF 
n~ 5, de 1989, a seguinte redação: 

"Conta em dobro o tempo de serviçO 
efe~iv?ffie_nte prestado em Brasília, no pe
riodo compreendido entre 21 de abril de 
1960 a 20 de abril de f962, por servidores 
públicos civis do Governo do Distrito Fe
deral, e dâ:

7
ou_tras providências." 

EMENDAN°3 

Dê-se ao art. I, do Projeto de Lei do DF 
n~ 5, de 1989, _a seguinte redação: 

"Art 1 ~ O tempo de serviço efeti-
vamente prestado em Brasma, no Período 
compreendido entre 21 de abril de 1960 
a 20 de ãbril de-196.2~-Pe!Os servidores 
púbUcos civis do Govenio do Distrito Fe
deral, será computado em dobro, para 
efeito de aposentadoria." ~ 

EMENDAN04 

Acrescente-se o art. 29- ao Projeto de Lei 
n~ 5, de 1989, renumerãr1do-se os demais, 
com a seguinte redação: 

- '"Art. 29 Os efeitoS desta lei também 
se aplicam à revisão dos prov~ntos da 
aposentadoria proporcional ao tempo de 
serviço." 

EMf:NDA DO RELATOR 

Nesta oportunidade, oferecemos a seguinte 
Emenda do Relator: 

Inclua-se onde couber: _ 

"Art. -Contar-se-á também em do~ 
bro, para efeito de aposentadoria, o tem
po de serviço prestado no período àe 21 
de abril de !958 a 20 de abnl de 1960, 
pelos empregados da Companhia Urba
nlzadora da Nova Capital do Brasil-NO
VACM>, indusi~"9S_ da Guarda Esped~ 
de Brasl1ia -GEB,_que passaram à con
dição de servidor púbUco do Distrito Fe
deral, nos termos do art. 40 da Lei n9 
4242, de 17 de junho de 1963," -

É o relatório. 
Curripre-i10s ·examinar o projeto originário 

do Governo do Disbito Federal e as emendas 
acima enumeradas. 

Quanto_ à prOposição do Serihor Governa
dor, medida idêntica foi adotada em-re!açao 
aos servldores do Senado Federal e da Câma
ta dos Deputados, atra~s_das_~eso~uçt?es .. ~9 
9, de 1960, e n9 67, de 1962, respectivamente, 
bem como· aos Servidores dos órgãos do Po
der Judiciário sediados em Brasma, e do Tribu-. 

-nal de Contas da Oniã!J, conforme disposto 
no art. ~ da-(êi i19 3.829, de 25 de noveriíbro 
de 1960. · 

Por isso oferecemos a seguinte subernenda 
do Relator que consiste em s_ubstituir-se a ex
pressão j>ã"ra qúinqüêniO: · 

"Art {9 ~ facultadO ao funcionário 
apoSentadO dO DisfdtO federaJ-contãr- o 
tefi!po de _serviço_ de que tratcl o art,_ lo 
desta lei para efeito de percepção de grati
ficação adicional por tempo de serviço 
previsto no art. 145, inciso 11, da Lei n~ 
1.711, de 28 de outubro d~ 1952." 

_ Como -se vê; trata-se apenas de aperfeiçoa
mentC> da terminologia despendida porque o 
mérito é o mesmo da emenda apresentada 
pelo nobre Seiléidor Áuieo Mello. 

COntudo vale salientar que o objetiVo da 
emenda não tem precedente na legislação que 
rege o regimento jurídico dos servidores públi
cos dvis da Onião, em nenhum dos seus pode
res, uma vez qúe a mencionada gratificação 
_é definida como vantagem pessoa] atribuída 
por qüinqüêni6 de efetivo exerdcio. 
_ A Emenda n~ -2 é- modificatlva da emenda -
do projeto de lei, compabbilizando sua reda
ção com as que oferecemos ao art. 1 ~.- esten
deildo o benefício a todas as esp~cies de servi
dores e não- sOmente funcionáriOs. -

A Emenda ri9 _3 referente a adiação de um 
dispositivo s_obre a contagem em dobro do 
tempo- de serviçO- do ínfdo de Brasllia para 
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efeito de revisão dos proventos de aposen
tadoria profissionaL 

A Emenda n9 3 apenas substitui a expressão 
"funcionários dvis" inserida no corpo do art. 
19 do projeto de lei pela expressão "servidores 
públicos civis," tendo em _vista que seguindo 
os cânones da Constituição de 1988; de espe
dal os preconizados no capítulo 79, da admi
nistração pública, seç:ão 2, dos servidores pú
blicos dvis, nos quais se acha consagrado o 
princípio da isonomia entendemos-que o be
nefido de_ que trata o art. ]9 do projeto não 
deve ficar adisbito a funcionários, merecendo 
ser estendido a todas as espécies de servido
res, porque essa é a· linguagem da Consti
tuição. A Cónstituiçàci-não laia em funcionário, 
ela fala em servidor. 

A Emenda no 4 é um dispositivo novo que 
visa aplicar os efeitos do art. -1 ~ do projeto 
a revisão dos proventos da aposentadoria pro
fissional ao tempo de serviço. A matéria tem 
respaldo no § 4 9 do art. 40 da Constituição 
Federal, isto estaria iniplícito praticamente, 
mas achei prudente explicitar através de um 
dispositivo, mas isso já é da Constituição. __ _ 

No que concerne a emenda do relator man
dando contar em dobro os dois anos anterio
res a construção de Brasília também para efei
to de aposentadoria dos empregados da No
vacap que exvi do dispositivo no art 40 da 
Lein~4.262, de-17dejulho de I963,passarain 
a condição de Servidor Público do Distrito Fe
deral, a medida parece das mais justas, por~e 
há muitos aposentados da Novacap que são 
funcionários públicos e qUe não estavam en: 
quadrados. Então, seria uma categoria que 
ficava de fora, mas eles são funcionários públi
cos não há nenhum nepotismo, não há nada 

. de ilegal, é óbvio que ainda existe precedente 
legal sobre a matéria, pois estes atuafs servi
dores foram os verdadeiros pioneiros da _cons
trução de Brasília. 

A Novacap, como todos sabem, foi a com
panhia encarregada d_~ construção c!e Bi-asi1ia, 
e a GEB era a polícia que nós tínhanlos na 
Capital da República. 

Diante do exposto, nosso parecer conclu
sivo é pela aprovação do projeto de lei com 
a Emenda n9 1 esta com a redação da sube
menda do relator e com as- Emendas de n;& 
2,3,4,5, todas do RelatOr. - -

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro 13enevides) -
Em dicussão o parecer do Relator ofere
cida a proposição original e as emendas a pen
sadas ao respectivo projeto. 

Para discutir, concedo a palavra ao nobre 
Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO DE MELO - Sr. Presidente 
diante das _conclusões a que chegou o nob~ 
relator, sou de entendimento que o que inte
ressa mesmo ~o os objetivos, os resultados · 
pretendidos na minha proposição, razão pela 
qual subscrevo a subemenda por ele apres_en
tada. Agora, aproveito a oport_unid~de para 
consultar V. Br sobre um assunto que s_eria 
mais uma questão de ordem. 

Sendo o Sr. Relator, Senador MaUrício Cor~ 
rea, autor da maioria das emendas, pode S. 

Ex• dar parecer a respeito das suas próprias 
emendas? _ . _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A Presidência responde que S. EX' foi desig
nado relator antes da apresentação das emen
das, evidentemente se houve_ anteriormente 
a designação, não há nenhuma relação regi
mental que a impeça de continuar relator da 
matéria._ 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerr~ 

a discussão. (Pausa.) 
Com a palavra o nobre Senador Pompeu 

de Sousa que honra. neste niomento, a Co~ 
missão do Distrito Federal, que brevemente 
passará a integrá-la, por indicação do seu Par
tido, já que no impasse regimental existente, 
deSapareceu pela reforma agora mesmo pro-
cedida. - -

Senador -Pompeu de Sousa, "á.Õ Senador Mau
ricio Cofrêa, pois para aqui vim também no 
começo _da nossa construçáo. Acho que é um 
ato de justiça, que se faça com os pioneiros. 
Só tenho a lamentar que o _benefício veio de
pois que me aposentei, não tive a oportuni
dade de aproveitá-lo. Mas, de qualquer ma
neira, meus parabéns ao Senador Maurício 
Corrê a. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sinto-me 
obrigado_~ a"graceder ~ gentiliza do Presidente . 
gue sa(!da-eSse futuro_ membro da Comissão. 

Eu me aposerrtei, como locutor da ''Voz do 
Brasil", porque tive a oportunidade naquela 
batalha que foi a construção da Capital, de 
fazer a "Voz do Brasil" em várias oportuni
dades com luz de_ vela, porque tinha apenas 
a energia de tiril niõtõr e ainda não havia sido 
instalado a energia do Palácio Planalto. De 
maneira que eu vejo isso com<:> urna lembran
ça muito agradável, e acho que o Senador 
colaborou para se fazer-justiça àqueles que 
lutaram, realmente, pela construção desse 
monumento que é Brasilia". 

O SR~ PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A_Presidência sente-se também~ no deVer de 
regozijar-se, sem que isso represente infrin
gência a norma reQirnentaJ, por eSte fato aus~ 
pic:ioso, ainda mais porque recorda agora, 
com a menção feita pelos Senadores: Pompeu 

~_O SR. PRESIDENTE (M<,uro~Benevides) -~ 
- A presença de V. Ex~ é aguardada com 

grande expectativa por todos os seus Pares, 
neste colegiado. 

D~SR. POMPEU DE SOUSA- Na verdade, 
desde o princípio eu estaria nesta Co
missão, se nâ6 estivesse na MeSa DiretÕfa do 
Seri~~o. Com a reforma d9 Regimento, de 
fato, eu poss-o até passar a pertencer à Comis
sao Permanente. Só essa COmissão Perma
nEit).te Ou a de F"xscalização e controle. 

Sr. Presidente, gostaria de assinalar, com 
louvor, o" trabalho do Relator, Senador Mau
rício Correa, porque na Verdade, ele procura 
fazer a justiça atingir a todos que a justiça 
merecem. Assiná-lo, em particular, agrado o 
fato de estender isto ao servidor da Novacap, 
na fase anterior a instalação do Governo em 
BrasíJia, isto é, instalação oficial e a criação 
da Prefei"tura do Distrito Federal, porque antes 
o Poder Público era a Novacap. O poder Públi
co .era a_ Diretoria da Novacap de forma que 
eram servidores públicos, os servidores da No
vacap, lembro-me disso, porque acompanhei 
toda a construção de Brasília, eu vinha com 
Jucelino, aqui, no tempo que havia apenas 
o Catetinho, _e o ·único carilpo de pouso era 
o prõj)riCiierrériO dO- Catetinho, e _acompanhei 
realmente aquele trabalho admirável dos pto-
neiros. que na Novacap conduziam a constru
ção de Brasma É motivo do mais afto louvor 
realmente esta extenção, porque é um ato de 
Justiça que atinge que talvez alguns sobrevi~ 
ventes, entre os quais, não eu, que não sou 
da Nov~~p. m~_s_ sou so~revivente da época. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ 
Em discusSão.-

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. (Pausa) _ 

O Seriãdor Meifa Filho já presidiu a Comis
são do Distrifo Federal com exemplar digni
dade. Concedo a palavra a S. Ex'. 

O SR}\iõiRA FILHO:.:_ Sr. Presidente, Srs. 
Ser:iadores, quero me associar ao louvor- do 

--de Sousa e Meira Filho que se recordam do 
tempo em que vindo a Brasília, e aqui encon
trando um cearense ilustre, dirigindo a Nova
cap, o saudoso Senador Virgílio de Morais Fer~ 
nando Távora~ na-scido nO Ceará, integrante 
da Novacap, e o contato com S. Ex- naquela 
ocaslão, eu via como ·o Ceará se indentificava 
com o Distrito Feaerai, naquele momento em 
que nascia a Capital da República, que, hoje, 
nos abriga de forma fraternal. Portanto, é um 
registro que a Presidência emocionada se sen
te na obrígação de fazer, diante de todos os 
Srs. Senadores- e de quantos se encontram 
presentes, nas gaferias desta Comissão. -

Continua em discussão o parecer. 
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro 

a discussão.~ 
Em votação o parecer, salvo as emendas. 
Os sr:-Senadores cjue o aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa) 
Aprovado o parecer, inc:Jusive favorável às 

emendas mencionadas pelo Sr. Relator e à 
subemenda que foi também apresentada à 
matéria. Portanto, esse item dã pauta agoi-a 
superado, eu me sinto no ·dever de, em nome 
de todos os Srs. Senadores, cumprimentar os 
benificiários e fazer votos porque, mesmo -des
frutando no momento o tium cum dígnítate, 
possam continuar trabalhando de todas as for
mas em favor do desenvolvimento de Brasília. 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Sr. Presiden
te, _se V. Ex" me permiti, gostaria de registrar 
a presença aqui da Sro Gisele SãntorO, viúva 
dÕ eminente Maestro Claúdio Santoro, fale
cido re.centerriente, uma perda irreparável pa· 
ra todos nós. Uso da palavra neste instante 
para fazer este registro.~ propósito Sr. Presi~ 
dente, já que a Sfl' Gisele se encontra presente, 
gostaria de dizer que estou apresentando um 
projeto, aqui, que yai passar pela Comissão 
do _Distrito Federal, no sentido de atribuir ao 
Teatro Nacional o nome do maestro Oáudio 
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Santoro, ·grande amazonense, que dirigíu a 
Orquestra Sinfónica dO TeatrO Nacional de 
Brasília. Esta a interlocução que me permiti 
fazer neste momento, pedindo es.:usas a V. 
Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro -Benevides)
A Presidência saúda a presença, e o faz da 
forma mais comovida possíve1, da Sr" Gis_ele 
Santoro, neste plenário, sobretudo porque o
seu saudoso esposo foi um dos impulsiona
dores do desenvolvimento artíStico e cultural 
da Capítal da República. -

Passamos, agora, ao item 3 da pauta_: trans
forma em reserva ecológica do Distrito Fede
ral a atual Chácara Onoyama, eni.Taguatinga. 
Estabelece normas p.:!ra o seu funcionamento, 
e dá outras providências. A autora do projeto 
é a Deputada Márcia Kubitschek e o Relator 
é o nobre Senador Maurício Cofrêa. Portanto 
S. fr -_é 6 RelatOr _das- três propoS-ições que 
encabeçam a Ordem do Dia de hoje, o que 
revela de certa forma aquelã deferência e o 
respeito da Mesa ao ilustre representante do 
Distrito Federal. - -- - -- - -

O .SR. MAURIOO CORI<tA- Como V. Éx' 
salientou Sr. Presidente, esses_ processos se 
encontravam comigo. Como foi instalada a 
Comissão, eu tinha que soltá-los, a fim de 
serem apreciados. 

Com fundamento no parágrafo único do -
art.2-?daResoluçãon"'157, de 1989, a excelen
tíssima Senhora Deputada Márcia Kubitschek 
encaminhou à Mesa do Senado Federal, ante
projeto_ de lei que ''transforma em Reserva 
Ecológica do Distrito Federa1, a atual Chácara 
Ono)rama, em Tagliatinga, estaDeJece nomas 
para o seu funcionamento e dá outras provi-
dências". -

Aos Srs, Senadores que não conheCem e 
não têm nenhuma informação da Chácara 
Onoyama, devemos dizer-lhes que se trata de 
um reduto ecológico da mais alta importância, 
desenvolvido esse parque por um pioneiro de 
Brasília, de origem japonesa, que construiu 
uma experimentação fabulosa a respeito da 
nossa fauna. De sorte que a proposta da Depu
tada Márcia Kiibitschek trata exatamente dis
so. 

O objetivo da proposição é o de_ destinar 
a área da mencionada Chácara à cOnservação 
e preservação da flora e fauna nela existentes 
bem como ao estudo e aproveitamento de 
mutações genéticas, cruzamentos, produção 
de variedades_ resistentes a doenças, nanifi
caç.ao de espédmes vegetaJs e outras expe
riências voltadas para a melhoria do sistema 
ecológico do Distrito Federal e do _seu En
tomo. 

Ressalva, em l..llTf dos seus dispositivos, que 
C~:quela gleba pennanecerá incluída· entre os 
bens do Distrito Federal; sob a administração 
de uma Fundação particular a ser criada para 
esse fun, (acultado ao Governo local a sua 
utilização para desenvolver estudos e projetes 
visando o melhoramento ecológico das matas 
do cerrado. 

Obriga o Governo dO Distrito Federal, no 
entanto,a renovar por-quinze anos a conces
são de uso da citada área aos atuals conces~ 

sionárí9s, f'ícando sem efeito quaiquer estudo 
ou projeto, ainda que aprovado, com destina
ção diversa do objeto dã propoSição. 

Dos estudos que procedemos a respeito da 
matéria, deparamo~nos com o Decreto n? 
89 . .336, de 31 de janeiro de 1984, que, além 
de outras providências, estabelece nítida dis-
tinção entre Reservas Ecológicas e Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico. 

Reservas Ecológicas são as áreas de preser
vação p-ermanente; mencionadas no artigo 18 
da Lei n~ 6.983, de 31 de agõsto de 1981, 

- bem tomo as que foram estabelecidas por 
ato do Poder Público, excetuadas as Estaçõ~ 
Ecológic_as criadas na forma do disposto nes
se mesmo "diploma legal e na Lei n~ 6.902, 
de 27 de -abril de 1981.--

As Reservas Ecológicas são públicas ou par
ticulares, de acordo com a sua situação do
minia1. 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico são 
as que possuem características naturais ex
traordinárias ou abriguem exemplares raros 
-da bio_ta _regiõrial, exigindo cuidadOs especiais 
de proteção por parte do Poder Público, como 
tais declaradas quando tiverem extensão infe
rior a 5.000 ha (cinco mil hectares) e com 
pequena ou nenhuma ocupação humana por 
ocasião _do _ato declaratório. 

Afora esses conceitOs legais, o Go_vemo do 
Distrito Federal já expediu o Decreto n? 
11.467, de 6 de março de 1989, que_ "dispO e 
sobre a criação daArea de Relevante Interesse 
Ecólógico dos Córregos Taguatinga e COrta
do, e homologa a Decisão n9 12/89, dO Conse
lho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambien
te". 

A gleba de terras de que trata o referido 
DecretO do GDF possui uma ál-ea de 210,5929 
ha e, segundo a delimitação nele descrita, defi
nindo o perimetro e as coordenadas geográ
ficas,_ abrange diversas Chácaras do Núcleo 
Rural de Taguatinga, inclusive as denomina
das Chácaras Onoyama, mantendo-as sob o 
mesmo-sistema de concessão_de uso e obri
gando os se~s arrendatarios ~ apresentarem 
plano de trabalho condizente com a finalidade 
dB: sua criação. 

Nada _obsta, no nol)so _e-nteõder,_ que uma 
tei e uffi DeCreto-dispOnham sobre a mesma 
matéria, conquanto não colidam os seus obje
tivcis. 

Todavj_a, o anteprojeto de lei ora em exame 
é dirigido apenas à atual Chácara Onoyama, 
pretendendo transformá-la em ReseJVa Ecoló
gica, enquanto que o Decreto n9 1 I .467/89 
já a incorporoü, junto com outras chácaras 
que lhe ficam adjaceçtes, à citada Área de 
Relevante lnteresse Ecológico, cuja nomen
clatura i a que se coaduna com o conceito 
jurídico contido na legislação vigente que rege 
a matéria. 

Pare,ce,-nos, a$Un, que com o advento da
quele Decreto, a proposição da nobre Depu
tada Márcia Kubitschek está prejudicada. No 

- entanto, para melhor ilustrar o nosso conven-
-dffiento, valemo-nos do preceituado no art. 
164, inciso I, aJínea "b", do Regimento Interno, 
ao propormos a expedição de oficio ao Senhor 

Govemador do Distrito Federal, solicitando
lhe cópia do inteiro teor do Pfocesso n? 
030.012._8~/aa, no qual S. EX' se louvou para 
editar o Decreto n9 1IA67, de 6 de março 
de 1989. 

É o nosso parecer. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ 
Em discuss_ãO o parecer do nobre Senador 
Maurício Correa, quê Conclui por uma diligê·n~ 

-cia junto ãO_ GoVe~mo dO Distrito Federa]. 

O SR_LEOPOLDO PERES - SoliCito a V. 
Ex' a transferência da disc_ussão do assunto, 
tendQ .em vista que aqui não consta o projeto 
da Deputada Márcia Kubitschek e não me sin
to à vontade para votá-lo. 

O SR. MAURfao CORRb. -Senador, é 
O itein ~.3 da- pãuta. - -

O SR.lEOPOLDO PERES- Esta pãui:ado, 
mas não tem o projeto aqui. 

O SR. MAURICIO CORRÊA- Senador Leo-
poldo Peres, é apenas a expedição de uma 
dmgência. Parece-me que nãO há necessidade 
do projeto.-

O SR. LEOPOLDO PERES --Então não 
votaremos .hoj~ .o projeto. 

o SR. PRç:SIDENTE (Mauro Bene\rideS) -
I:: só apenas a_ diligência que ele está citando. 

Os Srs. Senâ=àõres que estiverem de acordo 
_com a diligência reclamada no parecer do no
bre Senador Maurício Correa, qUeiram perma-
necer sentados. (Pausa.) -

Aprovada 

Item 4 da pauta: 
"O Sr. GoVEm'lador do DistritO Federal, 

encaminhando ao Senado Federar plano 
de Governo- do _Dístrito Federal -para 
1989." 

É Relator da matéria_o nobre Senador Meira 
Filho, a quem concedo a palavra. 

O SR. FRANOSCO ROLLEMBERG - Sr. 
Presidef!_te, peço a pa1avra para uma questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran· 
cisc_Q RoJlemberg, para uma questão de or· 
dem. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Sr. 
Presidente, erTIDOra V. ~tenha reiterado, des
de o lnfc:io da sessão, que a nossa páuta foi 
remetida há mais ou menos três dias, devo 
dizer que s6 tive conhecimento da pauta ao 
chegar aqui. E não me sinto muito à vontade 
para votar e opinar sobre o Plano de Govemo 
do Distrito Federal sem conhecê-lo. Daí por
que, mesmo antes de o Senador Meira Filho 
dar o seu parecer, ao qual tenho o maior res
peito, consideração, apreço, sei que S. Ex" dará 
um parecer consciente, conhecendo bem o 
problema, quero solicitar a V. & que me con
ceda vista do processo para que eu possa 
me inteirar desse Plano de Governo e_ votar 
com mais tranqüilidade e com mais seguran
ça. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Nos termos do Regimento, a Presidência con
cede vista do item 4 da pauta ao nobre Sena~ 
dor Francisco Rollemberg, transferindo a ma
téria para a reunião que, põssivelmente, deverá 
oCorrer na próxima quarta-feira, se houver, 
realmente, aquele entendimento com os de
mais Presjdentes de Comissões para a fiXação 
d~ quartas-feiras, às 11 h 30 rTlin, para o dia 
aprazado ou às 21 hOras daqúele dia. 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) -
A Secretaria da Coiri.ISsãO flCa,iiesde já, autori
zada a diligenciar as -cópias reClamadas pelos 
eminentes Srs.- SetfãdOrés, fazendo-as chegar 
aos respectivos gabinetes afitn de que, retor
nando a matéria à deliberação do Plenário, 
cada qual possa exél'dtar o seu direito de voto 
com pleno conhecimento das novas metas 
estabelecidas pelo Governo dá Distrito Fede
ral. 

0-Seriador Melra Fllho deseja se manifestar 
ainda? 

o SR. MEIRA FILHO -·sr: Presidente, ape· 
nas para dizer qUe fica senl efeito a leitura 
do meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes)-. 
Com o pedido de vista, V. Ex' aguardará a 
próxima reunião que, possivelm'=nte, será na, 
quarta-feira, mas, -desde já, fica: assegurada 
ajnclusão na pauta desta matéria, com a ma· 
nifestação dos Srs. senadores, e V. EX, então-, 
profedrá o seu pareçer que esperamos, como 
sempre, seja brilhante. 

O SR. MEIRA FILHO-.:._ Eu quero, sr: PreSi
dente e Srs. Senadores, louvarnes_ta Comissão 
o interesse .demonstrado agora em nao apro~ 
var sem ler. 

Acho que a Cotriissão do Distrito Fed€ral; 
através do que pleiteiam os seus Senadores, 
está absolutamente certa. Tein o meu aplauso L 

O SR PRESIDENrr (M~~rÓ ·a-enevldeSf--
Com a palavra o nobre Senador Olavo Pires. 

O SR. O lAVO PIRES- PeÍ'os mesmos mo
tivos aqui apresentados, inclusive pelo Sena
dor Francisco Rollemberg, soUcito, também, 
vista do processo. - · -

Quero sugerir à Mesa Diretora que_ enca
minhe para os SrS. Senadores integrantes des
ta Comissão a docúmeniação necessária e 
mínima para que possamos analisar as maté
rias antes _de virmos para a réunlão. · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesÍ ....; 
A Presidência fará a Secretaria da Comissão 
cumprir rigorosamente _o pleiteado por V. ~ 
e concede vistas conjuntas da matéria ao~_ no
bres Senadores Francisco Rollemberg, Ola~_ 
Pires e, igualmente, ao s-eriÇldor Mauro Borges. 
Aos demais Senadores, será procedido o en· 
caminhamento do plano do Sr. Govemadçr 
!=a 1989. 

O item seguinte "altera a estrutura das cate
gorias funcionais de assistente social, técnico 
em comunicação social, enfermeiro, geógra
fo, sociólogo e nutricionista do Grupo Outras 
Atividades de Nível Superior do Plano de Clas
sificação de CargOs inStituídos pela Lei n~ 

5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá Outras 
provídências". _ --

Ê uma proposta do Poder Executivo. O Re
lator é o nobre Senador João Lobo. S. EX> 
não se acha presente no plenário neste mo-
mento. -

A Pl:~sidência indaga se poderia proceder. 
agora, já que o parecer se acha lavrado, a 
uma redistribuição a um dos Senadores pre
sentes para que proferisse o seu parecer. 

Com a palavra o nobre Senador Jamil Had
. dad. 

_ O SR. JAMJL HADDAD - Sr. Presidente, 
pode _ser que durante a reunião o Senador 
João Lobo compareça. 

Então, pediria uma inversão da pauta. V. 
Ext deixaria este processo coma· sendo o últi· 
mo ·da pauta e continuaríamos, _então, com 
a nossa reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
-- A Presidência esclarece ao nobre Senador Ja

mil Haddad que, atendendo a uma convoca· 
ção urgente do Sel! Estado, o Piauí, o nobre 
Senador João LobO se ausento_u na tarde de 
ontem de Brasflia. 

E, como há uma expectativa de todas essas 
categorias functonais pa(a que esta matéria 
seja apreciada no menor espaço· de tempo 
possível, consulto se, diligenciado a redistri
buição da matéria agora, o Senador designado 
terá corrdições de oferecer o seu parecer neste 
momento. - -

.. ~ttsi.llto o nobre SeJ!ador Leopoldo Peres. 

O SR. LEOPOLDO PE:RES- Sr. Presiden· 
te, é ainda uma questão _de ordem. 

- O SR. MAURfao CORRtA- Sr. Presiden-
-te, eu havia solicitado a palavra a V. Ex" ... 

-à SR J..EOPOLbO PEREs- Sr. Presiden= 
te, é um parecer muito bem elaborado- pbis 
eu já estive lendo -'- do Senador João Lobo. 
Creio C(úe transferir é1 outro Senador a leitura 
·do mesmo seria, até certo ponto, aético uma 
vez que o Sen-aâOr João Lobo terá de ter oca
sião e oportunidade de defender o seu parecer. 

EU cOmpreendo a angústia dos interessa
dos nesta matéria _que está aqui em discussão; 

-nias pEiCiiría a V, Ex• que a colocasse na pauta 
_da próxima reunião porque não é justo' que, 
estanqo .,usente o Relator, outro vá defender 
o parecer que ele elaborou. 

fsso seria uma injustiça com um homem 
_d.o ~~· da honradez, da digni~ade ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes)
Não, não há dúvida, nobre Senador Leopoldo 
Peres. O Senador João Lobo, extremamente 
dedicado aos seus misteres parlamentares e 
às suas responsabilidades como integrante 
desta Comissão, tem atuado com muíta assi
duidade e com muita clarividência nas maté
rias que lhes são colo_cadas p~ra emitir pa
recer. 

A razão de_ a Presidência insistir na redistri· 
buição na reunião de hoje -é põrqüe há uma 
expecta_!iva das categorias funcionais que se 
favorecerão CO!'Jl es;ta medida e, naturalmente, 
Já há çúgum tempo, elas aguardam esta masni
festação e qualquer Senador ... 

O SR. - Eu solicito que ~eja de~ig-
nado o Senãdor Maurício Correa como subs-
tituto. _ - - -

O SR. MAURfao COR)ltA- Sr. Presiden
te, se V. Ex" me pennitisse, eu- havia solicitado 
a palavra a_ V. ~ desde o início a respeito 
dessa matéria. Eu só q~eria ressalvar ... 

O -SR. PRESIDENTE (Mauro BEmevides).
A Presidência esclarece que o Senador Leo
poldo Peres tinha feito uma solicitação anterior 
e por isso e qUe a Presidêilcia não concedeu 
a palavra a V. ~ · 

O SR. MAURICIO CORRÊA .:._Más há i=a 
proposta do Senador Jarnil Hadd~d._~.gO~
ria, inclusive, que V. Ex~ meditasSe e, se os 
Senadores concordassem que esse processo 
fosse distribuído ao Senador Jamil Haddad, 
que é médico, inclusive, e esta questão aqui 
envolve enfermeiros, dentre outras categorias. 

V. Ex', Sr. Presidente, tem toda a razão. Tra· 
ta-se de um_a_matéria da mais alta importâl1.cia, 
é uma velha reivindicação que perdUrá, que 
corre, t~ue perambuJa pelos gabinetes oficiais 
'há muito tempo, e que o Govemadcir -do -DisM 
trito ~edera1 agora está encarando para resol· 
ver. E uma situação de angústia destas cate
gorias. 

De modo que eu apelaria para os Srs. Sena· 
dores- é uma matéria simples de compreen
são, sem maiores -complicadores ---.. eu acre
dito que podemos acompanhar a solicitação 
do PreSidente no sentido de votarmos sem 
a inversão da ordem, agora. 

Este é o apelo que eu faço. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides)
A Presidência esclarece ao Senador Maurício 
Corrêa e aos demais Jntegriti1.tes da Cqtnissão 
que ao rec:::eber um g'rupo' nunierosb tle repre
sentantes dessas categorias proftSSionais, a 
~reSidência teve a sensibilidade para entender 
a razão de um urgenciamento oa apreciação 
desta matéria por parte da Comissão do Dis
trito federal' 

SLiSdtoU:-Se üi'ria- eiPecfutiVa natural entre 
essas categorias todas, enfermeíras, assisten
tes sociais, técnicos em comunicação social, 
geógrafos, sociólogos, nutricionlstas, enfirri, 
todas essas categorias favorecidas pela medi
da, e a Presidência, considerando que esta 
Comissão sempre foi receptiva a apelos dessa 
natureza, e em face da ausência, justificada 
do Senador João Lobo, que trabalhou na má
téda, que elaborou o seu párecer, a Presidên
cia sentiu-se_ no dever de sugerir a redistri
buição da matéria, para que um dos Sena
dores presentes, adotando o parecer, pudesse 
apresentá-lo neste instante e nós decidísse
mos em tOmo -do assunto. 

Então, como há um assentimento estam
pado nã fisionomia de todos os Srs. Senado
res, a Presidência redistribui a matéria ao no
bre Senador Jamil Haddad e indaga de S. Ex' 
se tem condições de adotar o parecer do _no
bre Senador João Lobo. 

O SR. JAMIL HADDAD - Eu fiz a propo
sição para que ficasse para o último item da 
pauta, pensando que o nobre Senador João 
Lobo estivesse se dirigindo à Corrussão. 
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Diante da fala de V. Ex", de que S. Ex" se 
dirigiu ao seu Estado Natal, sinto-me-até hon
rado em poder acolher o parecer do Senador 
João- Lobo para que não se postergue essa 
decisão relacionada com várias categorias 
profissionais que de há muito merecem, na 
realidade, esse enquadramento. 

De modo que eu acolho o parecer do Sena
dor João Lobo e passarei então a fazer a leitu-
ra ... 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevides)
A matéria foi distribUída a todos os Srs. Sena
dores, não é isso? 

Então há urna emenda apresentada a essa 
proposição com o parecer também do relator, 
senador João Lobo. ~ 

O SR. JAMIL HADDAD - O parecer de 
S. Ex!' é favorável à aprovação do projeto Pof 
possuir embasam.ento jurídico-constituciOrial 
e igualmente regimental, sendo, quanto à 
emenda apresentada, por sua rejeição, por in
conveniente. 

O pare_cer é favorável ao projeto com rejei
ção à emenda. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Em discussão o parecer do nobre Senador 
Jamil Haddad, que adotou a manifestação-ori
ginal do nobre Senador João Lobo, anterior
mente designado para Relator da matéria. 

Em discussão o parecer Jamil Haddad, fa
vorável ao projeto e contrário à emenda apre
sentada. 

Os Srs. s-enadores que estiverem de acordo 
com o parecer, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência deseja se congratular com 

as categoriâs proftSSíorlaiS que [ofam benefi
dadas com essa medida e que certamente 
agora se desdobrarão em esforços par~ _que 
Brasília -cada qual das beneficiárias atuando 
na sua própria- tenha uma contribuiç~o ain· 
da mais efidente em favor do desenvolvimen
to da nossa cidade. 

Item 6 da pauta; 

"O Sr. Wilton Robson Alvarenga enca
minha ao Presidente do Senado Federal 
denúncla contra o Sr. José Aparecido de 
Oliveira, GovemáOOr do Distrito Federal, 
como incurso no crime de responsabi
lidade, definido no art. 19 da Lei n9 6.454 
de 1977." · 

O autor é WLiton Robson Alvarenga. O Rela
tor da matéria é o nobre Senador Ronaldo 
Aragão, a quem concedo _a palavra. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presh 
dente: 

A Denúncia, ora sob exame, foi apresentada 
ao Sr. Presidente do Senado Federal e sua 
formulação objetiva o enquadramento, por cri
me de responsabilidade, do ex-Governador do 
Distrito Federal, Sr. José Aparecido de Oli
veira. 

A fundamentação legal invocada consubas
tancia-se nas Leis n\il 6.454, de 24 de o~_u?ro 

de 1977, 7.1 06, de 2_8 de julho de 1983, e 
1.079, de 1 O de abril de 1950. -

O Ato _denunciado, e contra o qual se insur
ge o denunciante, é_ a atribuição de nome de 
pessoa viva a bem público. A pessoa viva é 
o piloto de corridas Nelson Piquet, e o bem 
público, o Autódromo: Internacional de Bra
sília. _ 

O suporte legal espeCÍficO da denúncia é 
o art. ]9 da Lei n9 6.454, de 1977, que esta
belece: 

"Art. }9 J:: 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 ln di reta." 

J\nte ~-sa proibição, postula o denunciante 
a ãpliCaçã.O do art. 49_do mesmo diploma legal: 

·•Art. 49 A infraç~o ao disp.osto nesta 
lei acarreta_rá aos responsáVeis a perda 
do cargo ou função pública que exerce
rem, e, rio caso do art. 39", a sUSpensão 
da subvenção ou auxílio." 

Esclareça-se, desde ioQo, que o art. 29 da 
Lei rf 7.106, de 28,dejunho de 1988, faculta 
a qualquer cidadão denunciar o Governador 
ou Secretário do Governo do Distrito Federal 
perante o Senado Federal, sem que lhe exijam 
garantias ou provas, e sem perspectativas, na 
mesma lei, de sanções em contrapartida a 
eventuais abusos de denunciação. 

A Deniíncia S/N9, de "f988, ora submetida 
à apreciação desta Comissão tem, dessarte, 
chariceia legal para sua apresentação, não se 
lhe exigindo formas especificas. Resta, portan
to, ~aminac_-lhe a admissibilidade e, se for 
o caso, o mérito. 

A pretensãO do autor da denúncia é incUciar 
o ex-Governador do Distrito Fedeia1 Pó r ·crime 
d~ ,responsabilidade. A Lei n9 1.079, de 10 
de abril de 1950, é-a que define-os crúnes 
de r,esponsabilidade do Sr. Presidente da Re
pública, Ministros e Governadores de Estado, 
e seus Secretários, sem -indt.iir, Poi'ém, o Go
vernador do Distrito Federal, que mereceu a 
edição da Lei n9 7.1.06, de 1983, scibre o as-
sunto. . -·. _ 

Dessa-forma, a Lei n9 1:"079, de 1950; áefine 
os _qirr\es de re_sponsabilidade inclusive para 
o Gol.'einador áo Distrito Federal e seus Secre
tário~, e_ a !,.ei n9 7.106; de 1983. ojjêra a remis
são do ass_unto, através do seu art. ]9, para 
àquela lei.-MelhOr esclarecemos: o art. ]9 da 
Lei n9 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? 1.079_ de 1950. 

Mas a Lei n9 1.079, de 1950, não se rep'orta 
à nomeação de bens, ou de monumentos pú
blicos, ou ainda de logradouros, com nomes 
de pessoas vivas, como sendo crime de res
ponsabilidade. Tampouco o faz_ a Lei rf.' 7.1 06, 
de 1983, o que, de reSto, nos autoriza a con
cluir não se tratar de crime de responsabi
lidade, como pretendido pelo denunciante. 

~ c~qO.ência, resta também inaplicável 
o art. 59 da Lei n9 7.106, de 1983, que prevê: 

"Art. 59 O-Governador do Distrito F~-:. 
dera! e os Secretários dO Goveino, nos 
crtmes conexos com oS daquele, respon
derão, até 2 (dois) anos após haverem 
deixãdo o cargo, pelos atas que, consu
mados ou tentados, a lei considere crime 
de responsabilidade praticados no exer
dcio da funçáo pública." 

Prossegi.úndo-se na análiSe, pOder-se-ia su-+ 
por que tal ato, ainda que não tipifiCado coino · 
"crime de responsabilidade", caracterizasse 
alguma transgressão, face. à proibição de daf
se a bem público nome de pessoa -viva, na 
forma do art. .19 .da Lei n9 6.484, de 1977. 
Mas nem crime é, conforme se dessume da 
melhor leitura do referido art. 1 ~ 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 do assunto pela Co
missão de Constituição e Justiça d(i Senado 
Federal, logrou ~sa esclarecer, com base no 
Decreto-lei n9 200, de 1956, qüe a Adminis
tração Federal compreende a Adrninlstração 
Direta, cOnstituída dos serviços integrados na 
estrutura administrativa da Presidência da Re
pública e dos Ministérios e, também, a Admi
nistração lndireta, compreendendo autar
quias, empresas públicas e sociedade_ de eco
nomia mista. 

ReJendo·se, pois, o art. 19 da Lei n9 6.454n7, 
advém, naturalmente, a conclusão de que· ao· 
Distrito Federal, ·por seu utular, não é defeso· 
atribuir a seus bens nomes de pessoas viyas. 

A postulação do denundarite, de que se 
aplique, ao denunciado, o disposto no art. 49 
da mesma Lei n9 6.454n7, é também impf6-. 
pria, além de inócua, porquanto não poderia 
ser _sancionado com a perda do cargo _quem 
já não o detém. _ _ . 

Por todo o exposto, submetemo?_ o assunto 
à,judiciosa apreciação dos il_uSt!e:s_Pares com 
proposta de ar~~mento. · · · 

O SR. O LAVO PlllES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma cong~tulação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Tem a p~avra o nobre Senador O lavo Pi[es. 

O SR. OU\ v o PIRES-.:.:.:. Sr. Presidente, que
r(!,_nesta oportunidade, congratular-me com 
o. !]Obre Senador ~onaldo Aragão, pelo seu 
relatório, como também com t:J nobre ex-Go
vernador José Aparecido, pela feliz iniciativa 
de haver homenageado e prestigiado o nosso 
trincampeão mundial Nelson Piquet., ao colo
câr o seu nome em nosso autódromo de Bra
sília. 

Entendo_ que foi uma homenagem justa e 
merecida, porque Nelson Piquet, aquele mo~ 
ço .. que saiu de Brasília e foi para a Europa 
ver'lcer·e levar ao mundo todo a imagem de 
uhi Brasil forte e vitorioso, é merecedor não 
só dessa homenagem como de outras que 
Brasília lhe _deve prestar, e não só Brasl1ia, 
como também o Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Contimii!l em discussão. 
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Com a palavra o nobre senador Aureo Me-
llo. " 

O SR. AUREO MELLO - Sr •. Presidente, 
também associo-ri-u:~ às palavras do nobre Se
nador OLavo Pires, com relação ao_nobre Se
nador Ronaldo Aragão,_a respeito desse pare
cer, e qu~ S. EX", por assim dizer, varre essa 
proposta agressiva e injusta em que se pre
tende enquadrar o ex-Governador do Distrito 
Federal, pelo fato _de hav_e_r o mesmo homena
geado _o atual maior corredor_ brasileiro e uma 
das glórias do nosso esporte.- -

Sr. Presidente, essa lei, de 1977, parece-me, 
mais do que nunca, antipática e ditatorial, por
gue, inclusive, priva aqueles que, realmente, 
muito fizeram pelo País, pela grandeza desta 
Nação, das suas cidades e seus_ municípios, 
de homenagens que, segundo a referida lei, 
somente poderiam sé r proporcionadas depois 
de fa1eç:ido o cidadão._ 

Sr. Presidente, temos, por exemplo, corren
do aqui na casa;- um documento que tem
o objeti.vo de excluir_a_denominação do Parque 

, Rogério Pitton Farias, por esse_cavalheiro_não 
haver tido, na história da cidade e nem do 
Distrito Federal, uma realização - digamos 
assim- maior. No entanto, essa proposição 
foi como uma decorrência da- homenagem 
que se prestaria ao governadOr Elmo SereJO, 
_que,_em minha opinião, se não foi o melhor 
dos governadores que já tivemós, foi um dos 
maiores, mclis ãtuante_s e mâis Capazes. 

Sou daqueles que entendem que homena
gens após a morte é muito bom para a família. 
Realmente, não há nada, em minha modesta 
opinião, que incompatibilize uma homena
ge~ a um grande homem, em ylda. 

Tem V. ~mesmo o apelido do nosso está
dio lá, em Aracaju, que é o Batistão, conhecido 
em todo o Brasil, prestando homenagem à 
realização de V. EX' A vida' é.-curta, -ê breve, 
e não sabemos de fa,to se essas homenagens 
póstumas terão repercussão. 

Lá no Amazonas, quando éramos jovens, 
bem jovens, criamos um bairro,_o de São Fran
cisco, e quem o-organizou foi o antigo Depu
tado Alexandre Monturil, homenageou os Srs. 
Deputados com nomes de ruas, o que, naque
le tempo, eram barreires, eram vielas. Ess_es 
nomes, mais tarde, vieram a encimar ruas que 
se consolidaram. E o Bairro São Francisco 
hoje, é_ um bairro intereSsante. E lá estava, 
Sr. Presidente, até a rua Aureo Mello e a rua 
Leopoldo Peres, se não me engano. Éramos 
Constituintes àquela épo_ca no Estado. 

Mas chegou um prefeito de maus bafes, 
da época da ditadura, e revogou os nomes, 
com base nessa lei, de todos aqueles que ha
viam feito aquele bairro, que haviam feito 
aquela pequena cidade. A minha rua, por 
exemplo, passou a ter o nome de Barão de 
Maracaju, que eu, a princípio, pensei que fosse 
Barão de Maracujá e fiquei bastante impres
sionado c:om o aspecto e-cológico· dessa pro
posição. Depois, descobri que era Barão de 
Maracaju, a respeito de qUem não tenho infor
mações maiores, mas acredito que tenha sido 
um grande homem lá da minha terra. 

E aconteceu o seguinte, Sr. Presidente. Di
verso:;; daqueles que foram desomenageados 
vieram a falecer, morreram. E, no entanto, co_· 
m6-0s seus riomes havié)m ... Morreram de rai
va, cbrtfO""diSSe 8.1i o· rt"015re Senador Edison 
Lobão. Tinha que ser um cearense, foi o_ nosso 
Pompeu de SoUsa, ·que é um dos Vlce-Pre
sidentes da Casa. Depois que morreram de 
raiva, não tiveram mais homenagens em algu
ma:- Depois de mortos, teriam direito à repo
sição dos seus nomes_ naquelas ruas e, no 
entanto, nãO_ têm nome em rua alguma, não 
têm nada; eles foram de&amenageados. 

De maneira que o espírito dessa lei, em 
princípio, é antipático e me parece injusto. 

Daí, Sr. Presidente, para não entrar em 
maiores considerações, para não alongar o 
tempo desta reunião, somos de entendimento, 
inclusive, que mesmo cOm esses tentáculos 
vulpinos des.s_a lei, f!âp alcançêl, de maneira 
nenhuma, nos termos do parecer d6 emiilente 
relator, o ex-governador do Distrito- Federal, 
a qUem louvo pela sua proposição e pela sua 
idéia. 

Somos a favor do parecer. 

O SR PRESIDENTE (Lourivai Baptista) -
ContinUa em díscussão. 

o-SR: NEY MARANHÃO- Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR._ PRESIDEN)'l:: (Louriyal Baptista) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma.
ranhão. 

O SR NEY fvlARANHÃO - Sr. Presidente, 
quero, neste _instante, endossar as palavras do 
nobre Senador O!avo Pires, referente ao Go
vernador José Aparecido. Tenho certeza de 
que a propo-sição do Senador Olavo Pires tem 
o apoio de todos os nossos companheiros 
do Distrito Federal. E, mais ainda, congratu
lar-me com o re)ator, pelos argumentos irrefu
táveis dentro da lei, referentes à denúncia que, 
agora, estamos discutindo. . . 

_.c-omo diz aqui, a Lei n~ 1.079/1950_não 
se reporta à nomeação de bens ou de monu-

-- mentes públicos ou, ainda, de logradouros 
com o nome de pessoas vivas como sendo 
crime de responsabilidade. Tampoaoo faz a 
Lei n? 7.1 06, de 1983, o que de resto nos 
autoriza a concluir que não se trata de crime 
de responsabilidade, como pretendido pelo 
denunciante. 

Sr. Presidente, isso significa que_ não existe 
crime -~gum. Ao Contiàrio, nós nos parabeni~ 
zamos com o Governador José Aparecido pela 
atitude que tomou, dando nome ao estádio 
de Nelson Piquet. _ _ 

Era o qlie tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourivai Baptista) -
Continua em discussão. (Pa_usa) 

Antes de colocar em votação, com a palavra 
o-nobre Senador Aluízio Bezerra. 

O SR~ ALUfziO BEZERRA- São duas pala
vras somente, porque eu não podia deixar de 
com_~trr. _ _ 

Estou inteiramente de acordo, e creio que 
a expressão, o significado que tem no esporte 
o nome de Nelson Piquet, indiscutivelmente, 

ê muito grande. Ele tem projetado bem longe 
das nossas fronteiras o nome do Brasil, apesar 
d.e haver muita coisa nas competições espor
tivas de Fórmula 1, onde o que mais aparece 
são as empresas que patrocinam o e,sporte. 
Mas, mesmo com essas limitações, tem eleva
do bem alto o nome do _esporte brasileiro, 
e a ~ua aç:ão pessoal, a figura do esportísta, 
a figura do cidadão, quando se revela em uma 
competição des.sa envergadura, tem qualida· 
des pessoais de gram~e destaque, de grande 
alcance. Não é à-toa que se chega, nesse pa
drão de competição, a repetir o prirn__elio T~gar
nas colocações, disputando com outros exí
mjQ~ pilotos intema_doné!.is e, se é um ~-sporte 
reconhecido internacionalmente, indiscutivel
mente, ele tem tido um papel destacado. En
tão, Brasilia tem um autódromo para Se home
nagear os mais destacados esportistas dessa 
área e, no Brasil, um dos mais destacados 
ultimamente é Nelson Piqliet fllho de Brasília, 
ele saiu daqui de Brasília. Não vejo por que 
não se fazer essa justa homenagem a utn dos 
maiores esportistas nessa área, um dos maio
res pilotos do mundo, fi\hQde Brasília, portan
to, saído daqui. 

Eram essas cot'lsiderações.que em faria,_Sr. 
Presidente, no momento que se discute _essa 
questão, pois temos _que emitir nossa opiniãO. 
E esta_ª_rio.ssa opinião: considero Justa home
nagem e nãq pqderia ser diferente. -

O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista) -
Contiriua em disçus_sijo. 

Antes de submeter _a _votos, quero pedirdes
culpas ao nobre Senador Olavo Pires, Porque 
na hora em que o eminente Senador Ronaldo 
Aragão. termirioü ó _seu parecer, o Senador 
Mauro Benevide_S me chamou e eu vi o Se-na· 
dor Meira Filho ali. Então, eu não quis, de 
maneira alguma, menosprezar ... 

O SR. OLAVO PIRES ~Veja _v. E'x', nós 
estávamos ... 

ô SR. PRESIDENTE (Lourivai Baptista)
Nobre Senadof, eu lhe aconselho um.:i coisa: 
não -tenha r8iva. ---

Em votação. --~ . __ . _ 
Os Srs. Senadores qtié -o api-Ovam perma

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Passo a Presidência ao nobre Senador Mau-

ro Benevides. -- --

6 SR. PRESiDENTE (Mau~Q Ben~vides)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui designado 
ainda pelo Senador Meira Filho, quando S. 
Exl' exercia, com o maior brilhanti:Slno, a Presi
dência da Comissão do Distrito Federal, para 
proferir parecer sobre as contas do Governo 
do Distrito Federal, referente ao exercício de 
1987. O pareCer do Tribunal de Contas do 
Distrito Fede~?! concluiu pela aprovação das 
contas, com a ressalva de que as responsa
bilidades irnputávei~ àqueles que houvessem 
praticado irregularidades, atingindo o patrimô· 
nio do Distrito Federal, eles haveriam de, num 
processo à parte, responder pelos danos, por
ventura c.otrietidos. 

Quando se processava a discussão e, antes 
mesm-o do nobre Senador Mauricio "Corrêa 
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solicitar viSta para preterir o s_eu voto em sepa
rado, este plenário foi palco de umadiscl:lssão 
de caráter doutrinário entre mim e o nobre 
Senador Maurício Corrêa defendendo eu a te
se de que os Tribunais de Contas, ·tantO da 
União, como do Distrito Federal, ao invés de 
órgãos auxiliares, como eritendia_equiYoçaQa
mente S. Ext, erai"Íl órgâos que aUXiliavam: 
o Tribunal de Contas da União auxiliava o Con
gresso Nacional e o Tribunal de Conta~ ~do 
Distrito Federal auxiliaVa o Senado nas_ Corní.s
sóes _de Fiscalização e Controle. Gero1,.1-~e,_ en
tão, uma longa discussão em torno dessa ma
téria, que cheguei mesmo a dizer ao no}?r_e 
Senador Maurício Corrêa, que. ela, naquele 
momento, já se revestia_ de uma conotação 
bizantina, porque a tese que discutíamos já 
havia sido ultrapassada há cerca de duas déca
das, e não se admitia mais essa conceituação 
de TribunaJ de Contas como órgão auxiliar 
do Poder Legislativo. Como naquela ocasião 
não houve da parte do eminente Senador, pelo 
Distrito Federal, nenhuma manifestação de 
acolhimento às_ idéias -que expuséramos em 
defesa do ponto de vista, agora reiterado, de 
que o Tribunal de COntas é uin 6rgão-que 
auxilia o Congresso _e nãO auxiliar do Congrés· 
so. potque a conot'a.Ç~o _de .órgão auxiliar lhe 
tiraria a independência e. autonomia para a 
apreciação das contas, inçlusive, do Senado 
e_ da Câmirra, contaS que são _apredadas pelo 
Ti"tbunal de Contas da União,_ eu trouxe para 
conhecimento da Comissão e, de forrna parti· 
cular, para o nobre Senador Maurício- Cõrrêa, 
manifestação dos doutos, não de um mOdesto 
curioso de fiscalização- e controle, represen
tando, eventualmente, o Ceará no Senado da 
República, nesta legislatura, mas trouxe. .. 

O SR. PRESír5E-NTE(Mauro Bene;_;des)
É bondade de Y~ Ex• Mas trouxe a manifes· 
tação já hoje absolutamente_ acei~. traf1güila, 
mansa e pacifiCamente âCeíta •. 9e que o Tribu~ 
nal de Contas é um órgão_ que auxiliã o Con· 
gresso Nacional e, mutatís mutandis, _o Tribu· 
na! de ContaS do DistritO Federãi auxilia o Se-
nado na sua missão de fisCalização e _controle 
do Governo do Distrito Federal 

O ex~Parlarnentar, ex~Procurad_or~Geral e 
Ministro Ivan Luz, num trabalho alentado, inti
tulado "Competência do Tribunal de Contas 
da União e limitaçõeS da Lei Ordinária" diz: 

"Suas funções são próprias, atribuídas 
pela Constituição. Equivocam~se os· que 
as dizem delegadas pelo Congresso Na
cional. Não é ele órgão auxiliar do Poder 
Legislativo, não integra a estrutura daque~ 
le Poder, impressão que a alguns deu a 
redação descuidada do art. _19 do Decre
to~ Lei n9199, de 1967, e ·sua Lei Orgânica, 
lei e descuido que não poderiam excluir 
da posição que historicamente ocupa a 
organização constitucional dos poderes. 
Sem ser um deles, está entre eles, corno 
o quis Ruy, a nenhum submisso. É órgão 
que na forma do § J9 do art. 70 da Lei 
Maior (ainda era a Coristituiçâo anterior) 
auxilia o Cóngre·ssõ RãCIOnal a exercer 
o controle externo a seu cargo. É órgão 

autôhorno, que auxilia sem ser Çlrgão au~ 
_ xlliar, expressãO qUe_ induz a uma inexis~ 

têoda subordinação hierárquica, a Jatere 
. çlo ~Çongresso, i_ntelramente desavinda 
cOm as suas altas funções, de julgar as 
contas dos poderes da União, dentre elas, 
obviamente, a~ d<:> próprio Congresso. 

· É a mahífestação do· ex-Parlamentar, ex~ 
Procurador-Geral, Ministro Ivan Luz, publicada 
na "Revista do Tribunal de Contas''. 

O Sr~ Raul Freire, Secretário que exerce um 
cargo·de _Chefia no Tribunal de.Contas da 
União, num curso que ministrou para servi~ 
dores daquele órgão, diz, num dos trechos 
da sua conferência ou da sua aula: 

"~ ~orno papel ou funçãO, <HJ;;iHar o 
Congresso Nacional no exercício, me
_diante cçmtrqle externo ~ com o apoio 
do Sistema d~ controle inte.rno ·de cada 
poder, da fiscal~çâo cqnti!:bil, financeira, 

· OTÇ8J'I1entária, operacionql e. patrimonial 
da União, _e_ das e_Il~dades .da adminis
tração direta e indireta, quanto à legali

_daçle, legitimidade, economlcidade, apli~ 
cação das_ subvel).ções_e renúncia de re~ 
ceitas.- Entende~se como umà forma de 
integração ao sistema de controle externo 
o auxílio que presta _ao Çongresso Nado~ 
nal_o Tribunal-de Contas da União, um 
COrpo de magistratura intermediária à ad
minjsiração e a legislatuia, que colocada 

_ em posiçãO aUtônorita se realça na _estru~ 
tr.ira trlpartíte dos poderes, cotn a sua 
_competência fiscalizadora, que a _todos 
alcança em po~i_ção _e_qüidistante de todos 
eles e, ao mesmo tempo, com todos (ela~ 
cionado. 

. . 
O Ministro Evaldo Sizenandó Pinh€iro, do 

Tribunal de Contas da União, também deferlde 
ardorosamente essa tese, e o faz com·o brilho 
e -cOmpetên-cia do~- seus votos e ·das suas ma
_oife;;taçõe~. 

Diz o Ministro Evaldo Sízenahdo Pinheiro: 

"O Tribunal de Contas, incluído na Se~ 
ção vn do Capítulo VI da Constituição, 
intitulado Do Poc!_~r Legislativo, passoL 
a compõt--se nià.iS1iltimi3:mente_ com esse 

-Poder, eis que a Constituição, no art. 71, 
"§"1 9, estatuiu que o'coritrole externo seria 
exercido pelo Corigfesso_ Nacional, com 

~ Q auxilio do_ Tribunal de Contãs, circuns~ 
tânda-que deU margem a que se enten~ 
desse_ ser a Corte de Contas, órgão auxi
liar do Poder Legislativo ou simples dele~ 
gação desse."_ 

E mais adiante: 

"Todavia, essa dependêOda não existe. 
Em matéria de julgamento de contas, o 
T nbunal tem competência própria e pri~ 
vativa, sendo que no exercício da mesma 
julga as contas do Senado da República 
e da qmara dos Deputados. É dificil con~ 
cilia_r .:iquela subordinação com o desem~ 
penho dessa competência, isto é;_o órgão 
cohsiderado subordinado fiscalizar e Jul~ 
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gar os atas do órgão é!: que e~ria [li~~ar
qukam·ente vincUlado." 

Poderia dar contin'uid:ade, SrS. Sencidores, 
não fosse o adiantado da hora e a apreciação 
específica do item. t_lá outras matérias tam
bém relacionadas com esse tema, inclusive 
uma matéria publicada na Revista n? 1 do Tri~ 
bunal de Contas da União, de dezeinbro de 
1 ~-84 em .que está dito: . · 

"Na esp·éde, parece-me que a solicita
ção em exame encontra forma_de iitendi~ 
mentojá instituíâã pela.Corte.,Não se per~ 
ca de viSta, entretanto, neste como em 
qualquer caso, que, não sendo o Tribunal 
subordinado ao Poder Legislativo, como 
de resto não o é aos demais da República, 
cumpdrá suas funções de auxiliá~lo, nos 
terrne:s .e nos limites.de _sua própria com
petência." 

' Há ainda un)a, matéria tÍ1a~ ªrÍ"lplfl do Minis
tro Ivan Luz, que me _disp~nso de cpr:neotar, 
entendendo que, depois çlessas manlfesta~ 
çôes, talvez não remanesça mais dúvida no 
espírito do eminente Senador Mauricio Córtêa 
heril, porventura, no eSpfiito dos demais sena· 
.dores, que, acompanhando.o· debate que tra~ 
va'mos na m'aOhã daquele dia, n"eSt~ momento 
pensamos ter dissipado a dÇI'1da, que ,porveQ· 
.tura ainda persista na conceitu,3ção _e;xata e 
corr.eta da riliSsão dá Tii&Lma,l de- cOntas,. ci_u-e 
ao- Invés de! sef 'ói-gãO 'al_!Xlliar da Urli_ãO, dO 

-Cdngresso, dó Dístritõ Federal, do Senado Fe
defal, auxilia tantO no ârnbito da União como 
-no âmbito do GDF, aqui. no Senado Federal 
'e no Congresso Nacional, nessa missão de 
fiscalização e controle. 

Eram esses ·os-esclarecimentos <l:úe me 
senti no dever 'de trazer neste'iristante ao co~ 
nhecimento ·do plenário e, sobretudo: numa 
-déferênda e numa demonstração de respeito 
ão nobre _Senador MaUricio Corrêa, -que,· de
fendendo o ponto de vista antagônko, _S. fr. 

-_ i;Eirtamente agora convencer-se~á, louvado na 
manifestação dos doutos e não no modesto 
representante do Ceará~ de que a tese que 
sustentou __ o fez equivocadamente, passando, 
a p.:l.rtir deste momento, a dar uma concei~ 
tuação absolutamente correta aos Tribunais 
de Contas da União e do Distrito Federal. 

" O SR. PRESIDENTE (LourlVáJ Baptista) -
Em discussão. ' · - -- - -

O SR. MAuRO BENEVIDES.~ Pedi ao pre
sidente apena~ para prestar esses esclareci
mentos porque S. Ex' antecedeu ao voto de 

V. Ex• Vamos ouvir agora o_ voto de V. EX' 
J>epols, n-a discussáõ, o presidente lhe confe
rirá como relator a oportunidade de se discutir 
em separadO-o seu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão. 

O SR. MAURO BENEVlDES -- O nosso 
Senador Lourival Baptista é nosso mestre, 
meu mestre, de V. Ex" e acredito que de (j-uase 
todos os senadores, que no terceiro mandato 
senatoria], guindado, portanto, pelo povo de 
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Set'gipe, é um exemplo de _dignidade pessoal vamente demonstradas essas infringências no 
e sobretudo de fiel ·cumpridor da letra ·regi- - própriO parecer do Tribunal de- Contas -do O is
mental e da Constituição dª-República. tritO Federal. Pergunto a V. Er'- o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)_ ·seoumii empreSa-· partlcular, uma sociedade 
Tendo ouvido 0 Presidente Mauro Benevides ·anónima, uma empresa de quota de responsa-
com esses doutos pareceres. pensei que ia bílídade Iúnítada fllesse constar no seu balan-
entrar em d\scurssão, porque desconhecia ço-défidt, como está. aqui, inclusive; constan-
que 0 eminente SeQ~dor ~urkio Corrêa que- do, quando o Governo apresentou sua presta-
ria usar da palavra, mas está assegurada a ção de contas ele falava que h~a superávit 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. e, ao final, ele provou que havia déficit, ora 

- sou advogado e muitos aqui sabem -, 
O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi- se instruíssemos um balanç-o a um juiz para 

dente, peço a palavra para uma breve decla- o pedido, por exemplo, de uma concordata 
ração de nature~ pessoal. Que-ro dizer que preventiva o juiz indeferiria o pedido da con-
tendo que estar na Mesa do Senado às duas cordata preventina porque a contabilidade es-
e meia em ponto e não s~ndo ainda membro tava regular. 
desta Comissão, peço licença para me retit-ar, Chamo -à. "àtenç:ão dos nobres Senadores. 
sem que isso represente desc:;ortesia com ne_·_ _ Não quero ler 0 votO ·para não causar-lhe incô-
nhum dos participantes do ass\,lnto. tnodo. Já fui solicitado para não ler; Mas está 

O SR. MAURiCIO CORR~_-$r. Presiden- tudo explicitado. 
te.frzexatamenteessaii)dagaçãopelorespeito Para concluír, diria que se somos o Poder 
que tenho por V. EX' Essas discussões trazidas Legislativo e temOs Obrigação de fiscalizar to-
aqui pelo nobre SenaçlQf~ur_o Benevides vi e- · dás essa$ irr~ularidades _ aéjui existentes, va
ram incidentalment~ alatere_ do qUe se diScu- mos aprovar contás que o--próprio Tnbunal 
tia "fu1cramente", que era exatamente a ques- -diz serem inc:ori'etas, es--ra-rem irregulares? Pa
tã._o, no meu modo __ de entend,er, ~as irregula- rece-me que não estamos -cUmprírido a nossa 
ridades constantes da prestação de; çontas d_o "obrigaÇãO. Não estamos desempenhando o 
Governador José Aparecido. paperde poder fiscalizador dos atas do Gover-

Peç:o vênia para, rapidamente, resumir 0 nadar do Distrito Federalc. 
meu parecer, tendo em vis~ as considerações O qúe existe é irre!gularidacle mesmO. Elas 
do Senador l~poldo J'eres, reaJii'maridá aCl5 éStão ccoristatcidas nitidamente aqui. Não pos-
Srs. Se_nadores qu~ nãO hã a- ri1erior Con.dtção . , só, aDsolutaniehte, apor a minha aprovação 
de aprovar essas contaS. Não- tenQo nada de em contàs nas quais sei que estão irregulares. 
pessoal contra o Sr. José Aparecido de OliveJ. Não pOdém ser ap-róYadas. Do contrário, o 
ra,jâsaiudoGovemo,euatégostariadeapoiar Poder Legislativo seria um órgão apenas ho-
e aprovar integralmente as suas co:o.tas,-mas mologat6riodaquiloqueoTnbunaldeContas 
me vejo na contingência de uma situaçâo de decidisse que devêssemos aprovar. 
consciência, de foro íntimo; não . aprová-laS~ Por isso, Sr. President,e, não tenho condi-
porque seri" violentar _exatamente o primado, ções, coin todé!_ a boa vontade que possa ter 
que entendo perseguir, com relação à Iegali- intimamente de votar favoravelmente, sem 
dade dessas contas. comprometer a minha cpnsclê_ncja. 

Primekamente, defic::iêndaS~àdmfnistfãtlvâs, O meu voto é no sentido da rejeição, por 
contas incompletas quanto às ativi_d,ades de absoluta impossibilidade técnica de aprovar 
demonstraçõés fisico-finai:tCekà_s. E_ aqui eu uma pt'eStàção de contas que é inconstitu·-
abriria um parênteses rápido para dizer 0 se- cional, está sendo feita contra leis otdin_á,rias 
guinte: essa discussão sur_giu a respeito de e o próprio Tribunal de Contas apresentavas-
que se o Tribunal de Contas é órgào ãi.ixiliar tas irreQülaridades, como acabei de assinalar. 
ou se awa1ia o Pod,_er Le_gislativo; eviderit~men~ O ·meu voto é no sentido da rejeição. Não 
te que está claro na Constituição que auxilia. 'fehh6, feplto, nada <:entra o Sr. José Apare-
Talvez, por uma impropri~dade de momento, cido. Não vi nenhuma demonstração de que 
eu tenha dito órgão_ auxiliar do Poder Legis- as ín'egularidades estão sendo apuradas. O 
lativo. Mas, o_ que está nesta Con.s_titl4jção é - - próprio Tribunal de Contas diz que essas irre~ 
exatamente "Auxilia", como estava na C:oilsti- 'ffJuiaildades ii"ão ser apuradas. Gostaria de sa
tuição anterior. - ber se até agora houve algum expediente, ai· 

Mas, ainda te_nho as mir1haS-dú"""Vidas põré{Ue ·-gum ir)CJuéfito no sentido de apurar essas írre
- indusive, estes votos e pOntos de vista aJ>-- -gularklades. 
guns dos quais já os tonh_ecia, como do caso Por isso, Sr. BreS:idente, Srs. Senadores, 
do Dr.lvan Luz, que foi Procurador do Tr-ibUriãl constrangedoramente, não posso votar favo· 
de ContaS, e, çlepois, Ministro- foram consi_- ravelmente. Nego, portanto, o meu aprovo a 
derações feitas à luz 4e_fextos passados. Mas estas .c::ontas. 
acredito, como já dissi, rlão Ser éste o mo· . O SR. f?RESIDEt"ffE _(Louriva.I Baptista)-
menta oportuno para importunar-lhes, Concedo. a palavra ao nobre Senador Ronaldo 

O segundo aspecto é aJnoperância do pia- Aragão. 
nejamento da auditoria inferna; a ausência dé 
controle ou acompanhamento cOnfiável; insa- __ O -sR: RóNAi..Do ARAGÃO_ Gqstalia -de 
tisfatórias políticas de fiscalização, inexistência indagar ao nobre Senador Ma_urí<:;io Corrêa se 
de avaliação de desempenho dos ~dnlirilStra- o Tribunal de Contas apróvou ou rejeitou? 
dores, infringênci~ à Co_ns(itU.ição de 1969~ art. 
61, § 1 ~.letra c, e 62, § 3", e dssiril- sucessiva_· O SR. /V\AUR(OO CORRÊ:A - O Tribunal 
mente, infringências às leis Ordinárias: Trumti- -'dE! COnta-s -aprOVou as Contas- com a ressalva 

- . - . 
da apuração das irrégufaridades ,-praticadas 
por eventuais agentes do Poder Público: Se 
o GovernadOr José Aparecido"-eStiver envOl· 
vida, nã_o sei se ele é o pririciPal, como é ·que 
eu posso aprovar eSsã-s cOntaS? · 

O SR. RONALDQ AAAGÃO -As irregula
ridades não foram aprovadãs. As supOStas Irre
gularidades aventadas pelo T ribunaJ de Con
tas na aprovação das contas do ex-Governa-
dor foram apurados o~u ~ão? .. _ _ _ 

o-sR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides)
Elas foram encontradas rio j)r-õC:eS:S:O de pres
tação de contas, e uma corte· d<;~. responsa
bilidade do Distrito Federal jamais deixaria, 
em todo o exercício financeiro, de encontrai' 
aqui ou ali _irregulatidades. 

O Tribunal de Coritas, nô Seu parecer prévio, 
reconhece as irregularidades existentes. E no 
próprio Projeto de Resoluçâo que elaboramos, 
nós faw-nos a ressalva das responsabiüdades 
imputáveis àqUeles que, por ventura, tenham 
cometido danos contr? o pá:trim6T1fo do Dis
trito Federal. Veja V. EX', nobfe Sen:;~.Qo_r_ ~ de· 
mais colegas desta Comissão, riC{pafécér pré
vio do Tribunal ae Contas dol5istrit0 Federal 
entendeu o Cohs'elheiro Relator, Dr. Geraldo 
FerraZ, qUe as falhas ou trreQuiarldades apura· 
das no exame das contas do Governo não 
acarretaram, em- princípio, prejuízo ao patri
mônio d9 Distrito Federal, e que os balanços 
refletem com exatidão os registras_ C:ontâbeis 
reaJizados,_ embora estes apreséi1.tem proprie· 
dades ortginadas--exciusiv_al11.ehte dei inobser~ 
vânda do princípio contábn--previstõ na Lei 
n• 4.320164. 

O colegiado acolheu esse entendimento e 
aprovou o parecer prévio proposto pelo Rela· 
tor, no qual são ressalvadas as ilegalidades 
cometidas e o eXame dá responsabilidade de 
cada um dos administraàore~.,. Cujas CoiltaS. 
de'.{erão ser objeto de julgam-ento individual 
e ex_c:]y_siva do Tribunal de Contas. ·-

Ora, tentei apresentar um trabalho, além do 
parecer ·original, sobre o voto em_ s_eparado 
do ilustre Senador Maur[do Corrêa, em qUe 
aduzo oUtros esclarec:imentos em razão da 
apreciação que foi feita pelo ilUstre· repfesen: 
tante d,o [)jstrito Federal; o registro da Receita, 
realizado em 1988, nó valor de 2 bilhões e 
52 milhões referentes à_tr_anSferência da 
União; o problema da abertura- do crédito es-
pecial à ·secretaria de Sa_úd_e. 

Esse crédito, Srs. Senadores,_ sem dúvida, 
a maior acusação cons~n~ do voto em sepa
rado do S"eriãdor Maurício Corrêa, é ó. desres~ 
peito à exigência constitUciomil da abertura 
àe crédito para urna importâ:n<::la _adiciOnal de 
11 O milhões, destinado aqui ao Hospital de 
Base áe Brasília, um hospital carecido de uma_ 
refo_rma urgente. O então Governador José 
ApareCido de 01iveira obteve do Co_ogreSsO 
Nacional a aprovação de uma mensagem en
víada pelo Senhor Presidente da República, 
de que resultou a Lei n9 7.602,-de 19 de maio 
de 1987. Está aquí o Diário Offcia/ da União: 
"Autorizo o Poder EXecutivo a abrir créditos 
adicionais a_té o limite de 380 bilhQ_es_. "Enfm, 
uma importânciã imensa. DisCrliTiíria as erlti-
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dades beneficiadas: Câmara ·dos Deputados, 
Senado Federal, e vem a discríminação. 

E aqui está dito no anexo- desSa 1eC o se
guinte: 

"Transferências ·a Estados, Distrito Fe- · 
deral, e Municípios, 11 O milhões. Gov_em9 
do Distrito Federal, recursos sob super
visão da Secretaria de Planejamento, 11 O 
mühões." 

Essa _é a Lei n~ 7.602, aprovada pelo Con
gresso Nacional, publicada aqui como ato do 
Poder Executivo. Essa lei aqui está c_om a san
ção do Senhor Presidente José Sarney e o. 
referendo do Ministro Luiz Carlos Bresser Pe
reira ... 

O SR. MAURfOo CO~-Mas o senhor 
re1atou depois de ter determinado a aplicação 
da verba. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-
V. EX' vai me permitir terminar a exPosição, 
nobre Senador. Tive o prazer de ouvir V. ~ 
nas suas considerações, e espero que V. EX' 
me permita desenvolver o meu raciocínio .. 

Se eu tivesse o brilho_ de_ V~ Ex", não me 
sentiria perturbado com a sua interferência. 
Mas, quero dar seqüência ao meu raciocínio. 

Então, se essa é a lei estabelecendo essa 
quantificação de 11 O milhões, houve um De
creto, oden<;'95.018_de6 de outubro de 1987, 
que abre transferência a Estados, Distrito Fe
dera1 e Municípios. Governo-do Distrito Fede
mi, recurso sob a supervisão da Secretaria do 
Planejamento. 

Alei votada pelo Congresso, âe que faz parte 
o Senado Federal, aprovou essa Lei _n~,-7.602. 
E ·o Poder Executivo, atrãv-és·· d-Õ Decreto _rt_ 
95.018. assegura essa tefõrma d_Q HOspital de 
Base do Disbito Federal, respeitando_ a quanti
ficação orçamentária, 11 O milhões de cruzei
ros, naquela época. Então, aqui há lei, _aqui 
há o decreto também publicado nc_> Diário Ofi
cial. Então, a lei e o decreto se conjugam na 
destinação desse recurso para o Hospital de 
Base. O que reclama o nobre Senador Mau
rício Corrêa é que alérri a:essa manifestação 
do CongresSo, e além do decreto dctSecretaria 
de Planejamento, assinado pelo Senhor Presi
dente da República e pelo Ministro Luiz Carlos 
Bresser Pereira, a1ém disso deveria haver uma 
outra lei votada pelo Senado Federal, assegu
rando exatamente a utilização, a destinação 
desse crédito, porque se não fora assim have
ria uma transferência, uma ingerência da 
União na administração do GDF. Então esses 
11 O milhões estão consignados em lei, cons
tam do Decreto n9 95.018 e se essa fáiha,• 
apontada pelo nobre Senador Maurício Cor
rêa, ocorreu em 1967, ela nao mais se verifi
cará pela cautela de quem elaborou-a Resolu-
ção n' 157, de 1988. · · 

Está estabelecido no parágrafo único-do art. 
3ç o segujnte: 

"Não será admitido o aumento da des
pesa prevista nos projetas de iniciativa 
privativa do Govemo do Distrito Federal, 
salvo quanto ao projeto de lei do OrÇa~ 
menta Anual ou a que o modifique nos 

t_eonos êstabe!eddos no art. 166, pará
grafos 3~ e 4?, da Constituiç:~o Federal." 

No meu entender, a increpaç:ão mais gr~ve 
e mal:S séOa âõ parecer_ -do nobre Senador 
Maurício.Corrêa e de sua douta assessoria, 
_essa inslnua_ç:ão com essa increpação diz res
peito à falta dessa lei que deveria ter sido rer:ne
tido ao .Senado_ Feâ'eral a fim de que o Governo 
pÕdesSe utilizar os 11 O milhões constantes 
dessa lei para beneficiar o quê? O hospital 
de BaSe do Distrito Federal, funcionando pre
Canãmeilte. Se-_eu fosSe_ realmente represen" 
tante também do Distrito Federal, e me sinto 
comprometi~o como represé[ltante da Fede
rclção,_-para o HoSpital de Base de Brasília, 
eu pediria nãO ãp'en8s-esses 11 O milhões, 
acho que o Presidente da República foi exces
sivamente paiC:imOnioso', porque convergem 
para aquele Hospital todas as necessidades, 
todas as emergências. Os hospitais colocados_ 
nas dáélàis-sã.té_lites não atendem. Se o Hos

- piful ãe Base dÕ -Pian() Piloto ainda nao está 
em condições ideais de funcionamento, deve
remos alocar recursos majs ponderáveis,_ mais 
expressivos para que ele .funcione com essses 
11 O milhõeS. · · 

Sr. PresideOte, na apreciação do voto do 
senador Maurício Correa, relaciono item por 
item da sua manifestação. COmo são várias 
laudas pediria a V. Ex!' que fizesse a anexação 
desses novos esdarecimentos, que somados 
ao meu j><lrecer,favoráYef ao acolhimento das 
contas, essa matéria possa ser compulsada, 
quem sáDe, pelos Senadores quando inais de
tidamente tiverem que se manifestar também 
;:;oberanamente _ n_o plenário do Senado Fe-
deral? -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Atendido o pedido de V.~. 

Com a palavra o nobre Senador Leopoldo 
Peres._ 

O SR. LEOPOLDO PERES·- Sr. Presl- -
dente, não pedi a palavra para discutir. Pelo 
que inferi do parecer do Senador Mauro Bene· 
vides, e até mesmo do voto em separado do 
S_enador Maurício Cotrêa, não discute aqui 
agressão à moralidade administrativa. 

Alega o Senador Maurício Corrêa, talvez 
com certa razão, e até certa altura também, 
que houve, aí sim falhas de caráter legal, irre
gularidades. 

Conheço, e aqui quero dar o me_u testemu
nho pessoal, desde que fui Deputado Federal 
junto com s; ~. Sr. José Ap-arecido de Olivei

. ra. Comó homem póblico é um· homem de 
uma horor_adez inatacável. Eu proclamo por" 
que o ·conheço pessoalmente e tenho acom" 
panhado a sua vida pública e noto também, 
quero ser justo, que o Senador Maurício Cor
rêa em nenhum momento quis levantar sus
peita quanto à honesttdade, quanto à probi
dade pessoal do Sr. José Aparecido de Oli
V<"ira. 

Assim, Sr. Presidente, não estou discutindo 
o parecer do Senador Mauro Beti.evides, estou 
fazendo uma clara manifesta-ção-do meu voto 
no sentido de que se aprove, na lntegra, o 

projeto de resoluÇão muito bem -elaborã.do pe
lo nobre representante do Ceará. 

É o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Com a palavra o nobre Senador MaUricio Cor· 
rêa. · 

·O. SR:.MAGRfOO CORRV. - O Seríádor
Mauro Benevides, a despeito de responder a 
uma indagação feita pelo S.enador Ronaldo 
Aragão, acabou por dissertar inclusive sobre 
peças às quais nâo fiZ referên'cia aqui. 

V. Ex" menciona que essa lei se refere espe
cificamente à questão dessa dotação orça
mentária do Hospital de Base e aqui quero 

-explicar <U:Je não sou contra a.reparação das 
instalações daquele hospital. Toda a vida fui 
favorável a que isso se realizasse. Porém en" 
tendo que na medida que ultrapassarmos a 
lei e a Violentarmos não estamos cumprindo 
o nosso· dever constitucional. Então, haveria 
uma balbúrdia. 

Ê o próprio Tribunal di Co'ritas, Se'nador 
Mauro Bene_vides, que diz o seguinte às folhas 
6 do meu voto: Thais Comissão do Distrito 
Federal 3/5/89 1911 

_''De fatõ, às flS. 200/204 dó Processo, 
encontram-se o Projeto_ e o próprto Pare
cer Prévio do Conselheiro Relator que sa
lienta: 

"Abertura, sem prévia ·autorlzaçã"o le
gislativa, de crédito especial (Decreto n? 
10.835, de 15-1 0-87), instituindo-se no 
Orçamento do ·Distrito Federal, indu:Sive, 
o ProJeto n9 1.930-Reforma no Hospital 
de Base, inobservando os arts. 61, alínea 

-- "c"-,--e- 62, § 3, da Constituição,--e- o art._ 
42 da Lei n? 4.320/64." 

Também às fls. 226 do Process:a, na 
alínea "e" _do item 1.2 do Relatório, está 
explicitado pelo mesmo ConselheirO Re-_ 
lator, que "o crédito especial de que trata 

- o Decreto n? 10.835;de 15-lO-SZ, nova" 
lar de CZ$ 110.000.000,00, foi aberto, 
instituindo-se, inclusive. o Projeto nc 
1.930 -- Reforma do Hospital de Base, 
sem prévia autorização legislativa espe- _ 
cífica; a Lei n? 7.602,-de 19-5-87, citada 
como fundamento daquele decreto, não 
se aplica ao Governo do Distrito Federal, 

- embora dela conste recursos financeiros 
vinculados àquele Projeto". 

São palavras do próprlo Tribunal de Contas. 
Não são palavras minhas. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Nobre Sena
dor Maurício Corrêa, eu se fosse administrador 
neste Pais em que não temos às vezes a cora
gem de assumir responsabilidades em maté~ 
ria de saúde, responderia gostosamente a cri
me de responsabllldade para abrir crédito es
pecial em favor da saúde pública. 

O SR. MAURfOO CORRV. - Penso até
que essa sua posição é altruísta, mas sabe-se 

_que nada foi feito. Abriu"se um crédito e o 
Hospital de Base continua do mesmo jeito. 
Mas essa é uma outra questão que não vamos 
discutir aqui. 
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Sr. Presidente, por essas razões eu gostaria 
de deixar consignado que a manifestação de 
ilegalidade foi provocada pelo próprio Tribunal 
de Contas. 

O que penso é que se aprovaririõs cOntas 
que o próprio Tribunal de ContaS diz serem 
irregulares, que não têm wn amparo legal, 
pare·ce-me uma fuga da nossa obrigação pre
cfpua de fiscalizar ... 

O SR. MAURO BE.NEVlDES- Nobre Sena' 
dor, o Tribuna] concluiu pela aprovação· das 
contas. 

O que- nós sabemos é que a Secretaria de 
Finanças retardou irfdusive, a prestação de 

-informações ao Tribunal de Contas, isso, sim, 
durante 6 meses. V. Br" sàbem por quê? Por
q~e -nao hãvia-uma máquina especial de con
tabilidade que me parece se chania NCR. "ES
sas sQ foram apresentadas depois. 

Aqui, no Legislativo, eu aprovar essas con: _ 
tas, Si. Presidente, Sr'. Relatai, Srs. Senadores, 
não é possível. 

O SR. PRESlDENTE (Lóurival Baptista) -
Continua a discussão. Com_ a palavra o Sena
dor Áureo Mello. O SR . .MAURfClO CORRtA - Conoedo o 

aparte a V. EX' com o rçaior prazer. c·sR.:ÁUREO-Mf:LLO -"Sf. Presidente 

0 SR. MAURO BENEVIDES - Com 0 não nos alongaremos. Só queremos declarar 
maior prazer, vou desc_olorlr 0 -discurso_ de v. qUe, ém princípio e em face dos considerados_ 
Br Vou tomá-lo ainda mais claro. qaê forarri proferidos nesta Casa, somos do 

entenc:llinéntó de que as alegações_ do Sena-
O Tribunal de ContaS _concluiu pela aprova-' dor Mauro BenevideS têm a Sua procedência. 

ção de contas, ressalvadas. as responsabfilda- Realmeilte, à !atere daS conclusões do Tribu-
des. rlãl de Cohtas, esses fatos de verificaÇão c-or-

Então, foi a própria ri1ariifestação do Tribu- respondem a meras diligências. Quero dizer 
nal, que,_ na apreciação de .um pr:~esso de 
um ano de ocorrência de administr_açã_Q, con- i~~~~i~aeXên~-égt~;;,~~o~~~ ~:rJ!~~ir: 
cluiu pela aprovaÇão das contas. Nada mais, 
nada menos, nobre Senador Maurício Corrêa, jurisprUdência, aquilo que nós temos visto e 

~~:~~~C~~:S~~=~d~r=J~~n~:s.:~~~ç~~ ~to~~ ~e~ -~t~~~r~~~ad~a~~r q:m~~~~~ 
21 conStituir verdadeiro prejuízO" no Sen~do da 

das responsabilidades daqueles que, porven- utilidade e da prática do bem administrar e 
tura, tenham cometido irregulari.®des. -do bem servir à coleti~dade. 

O SR. Mt\URÍOO CORR~ - Só ,que eu Nunca me esqueço do caso de Monte Ale-
não quero chancelar a proposta feita pelo Tri- gre em que o Saudoso Parlamentar, Deputado 
bunal de Contas. É issO o qu,e qUero dizer. Paulo Bent,es, estavâ sendo levado à rua da 
V. Ex" teril tcida ã ta'zãd de manifestar o seu am_ztr_gura num imenso processo sob a acusa-
ponto de vista. Mas. diante de toào esse elenco ção de estpmo d~ yerbas, quando, na_realida-
de irregularidades manifestado pelo Tribunal de, o que o Deputado Pau1o Sentes tinha feito 
de Contas, elenCo esse que não foi desmen- era uma aquisição de termas que se destina-
tido, como posso eu, Senador do Distrito Fe- vam à Colônia Agrícola do Pará e que cum-
deral, aprovar essas contas? Eu não tenho priam perfeitamente as finalida_des. Mas, den-
condições de as aprovar. Eu quero lhes per- tro de determinadas filigranas orçamentárias 
guntar: há provas aqui nos autos-parece-me aquilo impliCava ri uma -ilegalidade e por causa 
que essas contas são de 1_987- d_e.que se disto S. Ex" foi leva__dQ aq pelourinho, e no 
abriu algum inquérito cQn~a. e;s~~s frregula- · ~tanto,_ essas termas, hoje em dia são uma 
ridades? · - · ~ ---= das maiores fcirites de renda do Município de 

Monte Alegre e são, ao mesmo tempo, o ·cen-

trç> de interesse, para o turismo daquele encan
tador municíp[o como um verdadeiro convite 
e um ponto de atração para aquela região. 

Em prindpío, não vOu discc:ifâar da erudição 
e da cõfnpetência desse advogado notável, 
desse jurista marayilhoso, desse parlàmentar 
competentís5iri1o, e sObretudo desse amigo 
extra0fdii1ário, d~ há mais de 30 anos, que 
é o nosso _querido Senador Maurício Corrêa, 
mas para não ficar analisando e me detendo 
sobre as provas claras e e~denciadas pelo 
nobre Senador Maur_Õ Benevides, todos os 
dois são verdadeiras negações dos prefiXos 
dos seus nomes próprios, quero votar favora
velmente ao pronunciamento do primeiro des_
ses dois maus". 

O SR. MAURO BE.NEVIDES - Mas, V. Ex" 
deve se ater também ao meu sobrenome. 

o SR. PRESIDENTE (Lourival Bàptista) -
Em votação. 

Os Srs. Senadores que estão de acordo com 
o parecer do Senador Mauro Bene~des quei~ 
ram permanecer sentados. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio _ 
Bezerra. 

O SR. ALUfzlO BEZERRA-Tendo erri vista- . 
a maneira corno foi -considerado pelO TnbUnal 
de Contas, a aprovação; tendo em vista os 
argumento_s do nobre Senador_Mauricio Cor
rêa e do nobre Presidente Mauro Benevides 
observações _feitas pelo Tribunal de Contas, 
não sejam letra m.orta; que efetivamente se
verifique, dando cumprimento ao que o pró
prio Tribunal de Contas conclui o seu parecer, 
de aprovação das contas, com essas ressalvas. 

Esta é a nossa decl~ração de votos; efetiva
mente _ es§as observações_ não se constituam 
em letra morta, que procedam e n6s passa .. 
mos a fiscalizar o que diz o Tribunal de Contas. 

é: este o meu voto; é_ esta a minha decla
ração. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista) -
Acolhida nobre Senador e está encerrada a 
reUnião. - --
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIV -1'1•70 TERÇA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 1989 BRASIUA-DF 

SENADO FEDERAL 

Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição, 
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 25, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a contratar operação de crédito externo 
no valor deUS$ 80,000,000.00 (oiténta milhÕes de dólares americanos). 

Art. 1' É o Governo do Estaâo do Mato Grosso, nos termos do art 5.2, inciso V, da Constituição 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito externo, sem aval da União, no valor de US $ 80,00G,OOO.OO 
(oitenta milhões de dólares americanos), junto a organismos financeiros da República Argentina, destinada 
a financiar a implantação de linhas de transmissão e redes de distribuição do Programa Energético do 
Estado. 

ArL 2• As condições financeiras da operação reger-se-ão pelo Convênio de Pagamentos e Créditos_ 
Reciprocos Brasil-Argentina e respectivo registro no Banco Central do BrasH, e pela Lei Estadual n' 5.424, 
de 9 de janeiro de 1989, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de junho de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

,------------~·· .. 
1 -ATA DA 70' SESSÃO, EM 5 DE 

SUMÁRIO 

JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre
sidente da República 

- N• 114/89 (n' 235/89, na origem), re
ferente à escolha do Sr. João Carlos Pes
soa Fragoso, Ministro de Priniefra -Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a 

função de Embaixador do Brasil junto à 
República Federal da Alemanha. 

1.2.2 -Ofício 

-N9 S/10/89 (n~ 1/89-P, na origem), 
do Presidente do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, encaminhando ao_Senado 
Federal o Projeto de Lei do DF n? 24/89, 
qlie dispõe sobre a revisão dos vencimen
tos básicos dos Conselheiros e Auditores 
do Tribunal de ContaS do Distrito Federal 
e dos membros do Ministério Público junto_ 

ao mesmo Tribuna.I e_ dá_outras providên
cias. 

1.2.3- Comunicação da Presldên· 
ela 

-Recebimento da Mensagem n? 
115/89 (n? 236/89, na origem), pela quãl 
o Senhor Presiderite da República solicita 
auto_rização péira que ã Onião, _ _através do 
Ministério do Exérdto, possa contratar 
operaç!o de __ crédito externo no valor de 
us$ 22,384,095.92, para os finS que espe
cifica. 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO M.AORUGA 
Di reta r Adjunto 

1.2.4-Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado no 135/89, 
de autoria çio Sen<)dor _E_çiison Lobão,_ que 
dispõe sobre o regime jurídico dos_ servi
dores civis da União, das autarquiaS, dos 
territ6iios federajs ~ das fÍ.mdaçõeS j:>(!bli
cas, previsto no art. 39 da ConstitUição, 
e dá outras providências. 
-ProjetodeResoluçãon~27/89, de au

toria do Senador_ Carlos Chiarelli, que dis
põe sobre proposta de ação direta de 'in
constitucionalidade da Medida Provisória 
no:> 63, a ser propOsta Pela Mesa do Sericido 
Federal, perante o-Supremo Tribunal Fe
deral. 

1.2.5- Parecer 

- N" 79/89, sObre a Mensagem no 
84/89, do SenhocPre~idente da República, 
soliciWndo a autoriz:a_ç:ão do Senado Fede
ral para contra~r ope[-ãção de crédito ex
temo no valor de ;35 milhóel> de dólare§ .. 
junto à empresa argentinaAero Boero SIA 
-Fabrica de Aviones. 

1.2.6 -Discursos do Expediente 
SENADOR ~OPOLDO PERES- Dia 

Mundial do Meio Ambiente e a AmaZônia 
SENADOR CARLOS 0 .CHIARELLI -

Custeio da Previdênc:ia Social. Inconstitu
cionalidade da Medida Provisória n9 63/89. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1976 
(n9 1.1 o6n5, na Casa de origem) que dá 
nova redação aos §§ 39 e 49 do art. 2<' da 
Lei no:> 5.584, de 26 de junho de 1970, que 
"dispõe sobre normas -de direito proces
sual do trabalho, altera dispositivos d_a 
Consoltdação das Leis do Trabalho, disCi
plina a conces_sãQ_e prestação de assis
tência judiciária- na Justiça do Trabalho, 
e dá outras proviências. Declarado prejUdi
cado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei.d~ Câmara n? 141, de 
1977 (n9 1.068175;- na Casa de origem), 
que dispõe sobre o traPalho do excepcio
nal nas oficinas protegidas e em trabalho 

EXPEDIENTE 
' ... -

CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONG'RESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab11idaQe da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ··--c•··••c ................................... _ •. N(z$ 9,32 

Exemplar Avulso .......................... ,·---------NCz$ 0,06 · 
T1ragem: 2.200-exemplares. 

competitivo. Declarado prejudicackJ. Ao 
_Arquivo~ . . 

Projetõ-de Leida C~mara nç 21, de.l980-
(n9 f.Ot5/79, na Casa de origem), qué 
acresCenta parágrafo ao art. se da Lei ne 
-5.101, de 13 de setembro de 1966, qUe--
-cria o FuOdo de Garailtia do Terrlpo de 
Serviço, e dá outras providências. Decla
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado no_SQ, de 1_97?J 
·--Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Camelr.o. que introduz_ alteras;ões · 
na Lei Complementar n« 26, de 11 de Se
tembro de"1975, que untfic:ou o Programa 
de Integração Social (PJS) e o Programa 
de Formação do Património do Servidor 
Público (Pélsep). Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 
_ Projeto de Lei do Senado no 53, de 1979, 

de autoria .do Senador Nelson tameiro, 
que acrescenta e altera dispositivo na Lei 
no 6.179, de 11 de dezembro de 197 4, 
_:C~ue instituiu amparo previdenc:iário para 
os maiores de" setentél-anos e para os inváli-

- dos, !)eclqri}do prejudicado. Ao ArqUivo. 
Projeto de Lei do Senadq no 152, de 

1979- Complementar, de autoria do Se.: 
nadar Franco Montara, que permite aos 
assalariados a utilização do PIS/Pasep para 
o custeio do curso superior feito pelo pró
prio interessado 01,1 por seus dependentes. 
Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 196, de 
1979- Complementar, de autoria do .Se
nador Franco [v\ontoro, que_ dispõe sobre 
o pagamento de pensão aos dependentes 
elo ti:ã.balhador iU.raJ falecido antes de 31 
de deiembro de 1971. Declarado prejudi
cado. Ao_Arqutvo. 

Proj etc ~de Lci dq Senado n~ 153, de 
19~0 .:_ Complementar, de autoria do Se
nador FrancO Montoro,_que estabelece que 
o PIS-Pasep terá correção anual com base 
no fndice Nacional de- Preços ao Consu
midor. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

. Projeto a e Lei do Senado n~ 217, de 
1980-Complementar, de autoria do Se_~_ 
nadar· Henrique Sa_otillo, que faculta aos 
participante~ do Fundo de Participação 
PIS-Pasep a utilização do saldo de seus 

. . 

depósitos para construção da c:asa própria 
o~ .aqui~!ção de imóvel já edifiC~do. Dec_la-... _ 
rad_opre,ju4icado. Ao Arq~. . , 

i.3~l -Discursos ap.óS ·a Ordem do 
Dia 

SENADOR WILSON !4ARTINS - A 
qUestão ambiental no pantanàf rriatogrOS-- -
sense. I Congresso Internadonal sobre a 
ConServaç_ãO _do P~IJtaiJal.: . _ _ _ ~ ~~ _ -

SENADOR FRANCI$CO ROLLEM
BERG ..:._ Reavaliação doS -liffiite"s entre 
Sergipe e Bahia. · 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -
HomenaQem póstuma ao jornalista Fer~ 
nando Sávio. 

SENADOR MÃR[O MAIA, Como Uder 
do PDT- Dia Mundial do Meio Ambiente. 
ArriazOllici. 

O SR. PRESIDENTE- Transcurso do 
Dia Mundial do Meio Ambiente. 

1.3.2 -: Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-E;NCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PRONUNCIA
DOSEMSESSÓES~ORES 

--Do Senador Mansueto de Lavor, nas 
sessões de 19 e 23~5-89 

3-RETIACAÇÃO 

-Ata da 6Qlo Sessão em 1 8_ de maio 
de !989 

4 -ATO DO PRESIDENTE Di:iSE-
NADO FEDERAL N•t62/89 

5-ATAS DE COMISSÕES 

t; .;...l'IIES!l. DIRETORA 

7 - LIDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDÓS_ . -- . -

8- COMPOSIÇÃO DE COMIS-
SÕES PERMAI'IEI'ITES . 
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• 
Ata da 70" Sessão, em 5 de junho de ·1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa. 

ÀS 14 HORAS E 30 .Mf!Y(JTOS, ACHAM.:SE 
PRESENTES OS SRS."SEJY)J50f?ES, 

Mário Maia - A1uízio Bezerra- Nabo r Jú
nior - Leopoldo Peres - João Menezes -
Carlos Patrocínio - Ântonio Luiz Maya -
João_ Castelo -'Alexandre Costa ..:._ Edison 
Lobão - Chagas Rodrigues - Mauro Bene
vides _- Humberto Lucena - Raimundo Ura 
-Musueto de Lavor-Francisco Rollemberg 
- LourivaJ Baptista - Ruy Bacelar·- João 
CaJmon _:. Nelson Carneiro - Ronan Tito 
-Iram Saraiva- Pompeu de SoUsa- Meira 
Fllho - Mendes Canale _- Rach!d Saldanha 
Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves -
Dirce.u Carneiro -JOsé Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 30 Srs. senadores. HaVendo núme
ro regimental, declaro aberta_ a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
traba1hos. 

O St. 1" Secretário -irá proceder à -leitUra 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 
DO SENHOR PRESIDENTE 

DAREPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal a escolha de nome indicado para 
função cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescênc::ia. 

MENSAGEM N• 114. DE 1989 
(N• 235/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do se~ 
nado Federal: 

De conformidade com o Artigo 52- (item 
IV) da Constituição, tenho a honra de submeter 
à. aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor João Carlos Pes~ _ 
soa Fragoso, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Federal da Alemanha, nos termos dos artigos 
56 e 58 do Regulamento de Pessoal do Serviço __ 
Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325~ de 
19 de outubro de 1980. - -

2. Os méritos do Embaixador João Carlos 
Pessoa Fragoso, que me induziram a -esco~ 
Jhê~Io para o desempenho dessa elevada fun-

ção, constam da anexa. infonnação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 2 de jui1h6 âe 1989. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

Curric::ulum Vltae 

Embaixador João Carlos Pessoa FragosO 
Rio de Janeiro, 6 _de julho de 1935. 
Filho de Aguinaldo Boulitreau Fragoso e 

Corina P~ Fragoso. _ _ _ _ 
Bacharel -em Direito, Faculdade de Direito, 

P(JORJ. 
Curso de Preparação à Carrefra de Diplo

niata,IRBr. 
Professor de Inglês do IBEU e da Escola 

de Sociologia e Política. 
Instituto de Estudos Políticos e Sociais, PU C. 
Subchefe Çq Gabinete. da -Presidência da 

República, 1969n3. 
Chefe, substituto, do Cerimonial da Presi

dência da República, f970. . 
Subchefe _Especial do GabÚlete Civil da Pre

sidência da República, 1981/84. 
Terceiro S~retário, 22 de janeiro de 1959. 
Segundo Secretário, merecimento, 24 de 

outubro de 1961. 
Primeiro Secretário; merecimento, 31 de 

março de 1967. 
Conselheiro, merecimento; 19 de janeiro de 

1973. 
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 

9 de novembro de 1973. 
Ministro de Primeira Oasse, merecimento, 

12 de dezembro de 1978. 
Chefe, substituto, da Divisão da América 

Meridional, 1962. 
Auxiliar do Secretário~Geral de Política Exte~ 

rior, 1968/69. . 
Chefe do Cerimonial, 1977/81. 
Bonn, Segundo Secretário, 1962/64. 
Londres, Segundo Secretário, 1964/66. 
Montevidéu, Segundo Secretário, 1966/67. 
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1967/68. 
Vaticano, Ministro-Conse1heiro, 1974n7. 

. Madrid, Embaixador, 1985/89. 
À disposição do Cerimonial durante a visita 

do Presidente dos Estados tinidos da América 
ao Brasil, 1960. 

Grupo de Trabalho de 61-ganização do pro
grama da visita do Presidente do México ao 
Brasil (membro). 

Grupo c:te Traba1ho de Transferência para 
Brasília, 1960 e )966 (membro). 

Giupo de Trabalho para o encontro dos Pre
sidentes do Brasil e da Argentina, Porto Alegre, 
1961 (membro). · 

Grupo de Trabalho de elaboração da Agen
da das Conversações entre os Presidentes do 

.Brasil e da!Wio, 1961 (membro). 

Grupo de Tfabalho para o estudo-das rela-
çôes B~asil-Paraguai, 1961 (m~bro). _" • 

À disposição do Cerimonial -durante a visita. 
do Presidente do Peru ao Brasil, 1961. 

Grupo de Trabalho de Quito para o EStudo: 
da Agenda Provisória da Conferência Interna-. 

· meracana, 1961 (membro), 
Reunião do Conselho da União lnterparla

mentar, DubUn, 1965 (membro). 
XIX Sessão do Conselho Internacional do 

Açúcar, Londres,-1965 (membro). 
Conferência dél Of'!u_ sobre o Açúça_r, Gene-

bra, 1965 (membro). _ _ . ~ . _ 
Reunião dos CheféS de Estados Arrierica

. nos, Punta dei Este, 1967 (membro) .. 
À disposição do Cerimonial para as l)oleni

dades de posse do Presidente da RepúbUca, 
Brasília, 1969. -· · · 

ComitiVa do Presidente da República no en
contro com o Presidente da Colômbia, Leticia, 

. 1971 (ni.embro). - - - --- - · 
.Corrtitiva do Presidente da Repúbitcà n.o erl

-ço_ntro com o Presidente do Parag~:~ai, por_ oca
sião da Inauguração da ponte sobre .o Rio Apa, · 
Bela Vista, 1971 (membro). _ 

Comitiva do Presidente da Repúb!iéá río en
contro com o Presidente da Venezuela, Santa 
E1ena de Uairen, 1973 (membro). 

Comitiva do Presidente da República -em 
-Visita oficial à Venezuela, 1973 (membro). 

Conlitiva do Presidente da República em 
visita oficiai ao Uruguai, 1978 (membrO). 

COmitiva do Presidente da República em 
visita oficial ao México, 1978 (membro). 

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficial à República Federal da Alemanha, 
1978 (membro). 

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficial à Venezuela, 1979 (membro). 

GrupO de Trabalho para a organização da 
posse de Sua Excelência o Senhor João Bil:p
tista de- Oliveira Figueiredo, Presidente da Re
pública, Brasília, 1979 (chefe). 

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficial ao Paraguai, 1980 (ineinbTO}~ -

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficial à Argentina, 1980 (membro) . 

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficia1 ao Chile, 1980 (membro). 

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficial a Portugal, 1981 (rriembro). 

Comitiva do_ Presidente da República em 
visita oficial à República Federal da Alemanha, 
1981 (membro). 

Comitiva do_ Presidente dC]_ R_epública em 
visista oficial à França, 1981 (membro). 

ComitiVa do Presidente da República em 
visita oficial à Cõ!ôinbia, 1981 (membro). 

ComitiVil: do Presidente da República em -
visita oficial aos Estados Unidos da América, 
1982 (membro) • 
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Coni.itiva do Preside.Dte __ da República em 
visita oficial ao Canadá, 1982 (meinórO). 

Comitiva do Presidente da República em 
Visita oficial ao México, 1983 {m~mbro). 

Comltiva do Presldente da· República' em 
visita oficia] ao Marrocos, 1984 (menibro). 

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficial à Bolívia, 1984 (membro). -

Comitiva do Presidente da República em 
visita oficial à Espanha, 1984 (membro)~ 

Ordem do Mérito Militar, Grande OfiCial; 
Brasil. 

Ordem de Rio J3ranco, Grã~Cruz, Brasil,_ 
Grande Oficial da oi-dé"in do Mérito de Braw 

sília, Brasil. 
Grande Oficial da Ordein dO -Mérito Militar, 

Brasil. · -
Grande Oficial da Ordem do Mérito Naval, 

Brasil. · · 
Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico, 

Brasil~ .. · -.--
Medalha do "PacifÍ!:ado-r~·; Bi'asil. 
Medalha ''Mérito SantoS Dumont'"', Brasil. 
Medalha "Mérito Tarriandaré"~ Bràsil. 
Medalha "Ana Néri"~ a·rasil. 
Grã-CrUZ da Ordem "El Sol dei Perú", Peru. 
Grã-Cruz da Ordem do "Mérito Çivil", Espa-

nha. _ , __ 
Grã-Cruz da Ordem da "Agui~ ~tec:_a", M-é-_ 

xi~o. 
Grâ-Cruz da Orderil ''AI MéritO _de Chi!~~·, 

01ile. 
Grã-Cruz da Ordem "Dei Libertador Sari 

Martin", Argentina. 
Grã-Cruz da Ordem do "Infante Dom Henri

que", Portugal. 
Grã-C:ruz da Ordem de "San Carlos", C:o;.: 

lômbia. -
Grã-Cruz da Ordem "Francisc·o de Miran

da", Venezuela. 
Grã-Cruz da Ordem do "Mérito Melltense", 

Ordem Soberana de Majt_q. _______ _ 
Grã-Cruz da Ordem "Isabel a C.itóllCa", Es

panha. 
Grande Oficial da Ordem do Mérito_ da Re

pública Federal da Alemanha. 
Grande Oficial da Ordem Militar de Cristo, 

Portugal. 
Grande Oficial da Ordem Nacional da Repú-

blica Revoludo_nárla de Guiné. -
Comendador da Ordem de S. Gregóiio 

Magno, Santa Sê. 
Oficial da Ordem-de "Bernardo O'Higgins", 

Clule. 
Oficial da Ordem Nacional da Legião de 

Honra, Franç:a. 
Cavaleiro da Ordem V'ttoriana, Grã-Breta-

nha. · 

O Embaixador João Carlos Pessoa Fragoso 
se encontra nesta daia no exerCício de suas 
funções de Embaixador do Brasil jurito· ao Rei~ 
no da Espanha. · 

Secretaria de Estudo das Relações Exterlo· 
res, de de 1989. --Sérgio 
Barbosa Serra, Chefe do Departamento do 
Serviço Exterior. 

(À Coinlssão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

Ofício 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

-OFÍCIO-I'!' S/10, DE 1989 
-(1'1' 1/89-P, na origem) 

BraSília, 2 de j~nho de 1989 

ExcelentíSsimo Senhor Presidente, 
Tendo em vista o disposto nos artigos 73, 

75 e 96, ihciso 11, alínea b, das Disposições 
Permanentes. combinado com o artigo 16, 
§ 1,- das Disposições T ransitórlaS da Coristi
tulção Federal, tenho a honra de encaminhar 
a Vossa Excelência; para apreciação dessa Au-

·- guS.ta -casa, o anexo pi'ojeto dE: lei, que dispõe 
sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
Conselheiros e Auditores do Tribtiha1 de Con· 
tas do DistritO federal e, óem assim, dos inte
grantes do Ministério Público juntO a este Tri-
bunal. - · -

2. O projeto de lei prevê a revisão dos ven
cimentos báSicos ~ludidos, ern face -do reajus· 
tamento geral dos servidores públic:os conce· 
dido pela Medidã Provísãna-n~ 56, de 19 !=fe 
maio de 1989, que "reajusta os vencimentos, 
salários, soldos e -demais remunerações dos 
serVidores civis e mmtares da União, dos extin
tos Territórios. das autarquias e· das funda
ções"; no· mês de maio de 1989, em 30% 
(frlnta por cento). _ 

-3. Tem-se; ainda, em consiàeração o dis
posto no artigo 8\ do Decretõ":..l.egis\ativo no 
72, de 1o de dezembro de 1988, por força 
do qual é assegurado aõs membros do Poder 
Legislativo o reajustamento dos Valores de sua 
rémur'i.eraçào, "na mesma data e no mesmo 
percentual fixado para os serVidores da 
União", bem assim as regras dos incisos X 
e XI, do artigo 37 e o_ artigO 39, § 1°, ambos 
da-constituição. _ 

4. No artigo 2.?, o profetó- de lei consigna 
norma:ctntroubjetivo de evitar a necessídade 
de envio de mensag_em, propondo reviSão dos 
veriCirilentos bá-sicoS dos Conselheiros, Audi
tores e membros do Ministérlo Público junto 
ao Tribunal, quando ocorréf ·reajustamento 
geral dos estipêndios dos servidores da União. 
Estipula-se, a tanto, que, nessas ckcunstân
das, os respectivos vencimentos terão revisão 
nas mesmas datas e nos mesmos índíces dos 

- seniidQre:s da Cfnião. · 
5. Ccim e-~:{Ses e_s<:larecimentos, colho o 

ensejo párã renoVar -ãVossa- Excelênci8 os 
protestos da mais alfa estima e distinta Consi· 
deraç~o:'...:...; Frederico Augusto Bastos , Presi-
dehl.e. -

PROJETO DE LEI DO DF 
··-· . N• 24, DE 19ff9 

[)jspóe sobre a reltisão dos vencimeri
tos· básicos dos CofJ:selh~fros e Auditores 
do Tribw1aJ de ContiJs do Distrito Federal 
e dos membros do Ministério Público jun
to ao mesmo Tribunal e dá outras provi
dências. 

Act.--1 ~ Os ~encimentos básiCo~ àos Con: 
selheiros e AuditoreS' do T:ribunal- de Coritas 

• - •' - ., - ~ ' • -~· - >; - • 

do DistctU,-Fedé~~l, d,Ô PrOcurãdor-Ge~~ e d~ 
Pro<::ur&doresjuntp do mesmo Tribunal ficam 
reajustados em 3Q% (trinta por cento), a partir 
de l~de maio de 1989. -

Parágrafo úntco. A verba de representação 
mensal dos Conselheiros e Auditores e dos 
membros do Ministério .Público a que se refere 
este artigo continua a corresponder aos per
centuais estabelecidos na Lei_ D" 5, de 2_9 de 
aezembro de 198ff-e li.o DeCreto-Lei n" 2.402, 
de 21 de dezeinb(6 de 1987. --- - -· 

Art. 2~ A partir de 1~ de julho ~de 19S9. 
a revisão dos valores dos vencimentos básicos 
de que trata o artigo anteríor Será realizada 
na mesma data e-no mesmopertentual focado 
para os servidores da União. 

Arl 3o Aplic:am"-se-aos Conselheiros, AO· 
ditares e aos membros do Ministério Público 
junto ao Tríbllna1 de éontas dO Distrlto Fede· 
ral, aposentados, as ·disposições desta Iet___ -

-Art. 4? As despesas resultantes da execu
ção desta (eí correrão à conta 'das dotações-
orçamentárias respectivas. -

Arl s~ Esta lei entra: em vigor na data de---
sua publiç_ação. -- -- -

ArL 6° Revogam-se as diSpOSiÇões em 
contrário. - - ' 

Brasília, de de 1989;-168ç da ln-
dependência e 1011 da RepÚbliCa. 

LfG/SLAÇÃO aTADA 

DECRIITO-LEI N• 2.402 
DE 21 de DEZEMBRO DE 19117. 

Dispõe s.aQre Q$_ vencimentos e a repre
sentação mensal devida aos Serv{dores 
que especifica, e dá outras providências.-

O Presidente- da República, no uso da atri
buição que lhe confere _o art. 55, item III, da 
Constituição, de.c:re~: 

Art. 11 Os vencim~ntos e a represenlaç'ão 
mensal devida aos ocupantes- dos ~rgos de 
natureza especial do_Distrito Federal e dos 
membros- do Tnôunal de Contas do Distrito 
Feder é\_! são qs éspedficãdos nos anexos de_ste 
de~reto-lei. · · - -

Art. 2~ O:s efeitos fi11a,nceiros de.correntes 
do disposto no artigo anterior vigoram a partir 
de 19 de outubro de 19_~7. 

Art. 39 Os veri<::imentoS, prMritOS e be
ri.eticios deVidos aos- servidores de que trata_ 
este deçreto~lei, _bem como as pensões serão 
r~~ustados em 11,1% (oiu:e vírgula-um pOr 

_cento), a partir de 1 o de janeiro de _1988, sem 
prejuízo do reajustamento previsto no art. 8°, 
do Decreto-Lei no_ 2.335_ e), de 12 de junho 
de 1987. 
__ Art. 4~ _Na aplicação d~te [)ecr_eto-lei se
rá observado _o dispo;:;to no Decieto-Lei ri" 
2.355 ('),de 27 de agosto de 1987, 

Art. 5~ _ A desp~sa decorrente da execução 
do disposto neste dectetoMlei correrá à, cóhta 
das dotações do Orçamento do Distrito Fe-

-dera!. ·-· 
Art. 6~ ESte deçret<tlei -e~ga e-0-vigor na 

çl.ata de sua publicação. - - -
Art. 79 ReVoQ-ailf~se as disposições E::rn_ 

contrário. ~ JOS! SARNEY, Presidente da 
República ~PaUlO 81-ossard. - - -
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ANEXO I 

(Art. 12, dO Decreto-Lei n2 2. 402, de 21 de dezambro de 1987) 

Cargos de Nature:r:a Espectai 

Governador 
Sec-retário de Governo --
ProcuradOr-Gera 1 
O'lefes ctos._Gabinete-s C i vi 1 e f.li 1 i tar 

Percentual da 
Vencimento ~Representação Mensal 

26~3Z8,32_ 
zs:õ4·L31 
?6.044,31 
26.044,31 

222 
217 
217 
217 

f1NEX0 I I 

(Art. J!:!, do Decreto-Lei n2 2.402, de 2_1 de dezembro de 1987) 

Membros do fr'_fbufuil de Contas 
do Distrito Federal' 

Perci:!iltua 1 da 
Vencil{lento Representação Mensal 

Conselheiro do Trinunal de 
Contas do Distrito Federal - 35 .. .912..~7ô 
Auditor do Tribunal de 
Contas dO Distrito Federa 1 35~235---;-fa 
Ministério PUblico junto ao 
Tribunal de Contas do Distrito Federal 
ProcuradOr-Geral 23.935,00 190 

nro ProcuradOr 15. 930.95 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do Expediente lido, consta o Projeto de 
Lei do DistritO Federal n" 24/89, que nOs ter
mos da Resolução n9]57/88, será despãChada 
à Corrifssão do Distrito Federal, onde poderá 
receber emendas pelo prazo de_ 5 dias úteis 
após sua publicação e distnbuição em avulsos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu a Mensagem no 115, 
de 1989 (N? 236/89, na origem), de 2 do cor
rente, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do Artigo 52, item V, da 
Constituição, s_olicita autorização para que a 
União, atravês do Ministério do Exército, possa 
contratar operação de _crédito externo no valor 
de US$ 22,384,095.92, (vinte e dois milhões, 
trezentos e oitenta e quatro mil, noventa e .cin
co dólares e noventa e dois centavoS) , para 
os fins que especifica. 

Nos termos da Resolução n9 18, de 1989, 
o Expediente será despachado à Comissào 
de Assuntos EconômicoS. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas que serão lidos 
pelo Sr. l9-$ecri:!táriõ~ 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•135, DE 1989 

Dispõe sobre o regime jurídico dos ser
vidores civis da (]mão, das autarquias, dos 
Territórios Federais e das fundações pú
blicas, previsto no art. 39 da ConstituiÇão, 
e dá outras providências. 

O ConQres.Sdo Nadonaf decreta; 
Art. 19 Aplica-se aos servidores civis da 

União, das autarquias, dos Terrttórios FE:derais 
e das fundações públicas âiadas por lei, o 
regime jurídico dos fuil.cioriários públicos de 

(À Comissão do Distrito Federal) 

que trata a Lei nc 1. 711, de 28 de õutubro 
de 19~, -e Jegislaçao complementar. 

--Art. 2" Sãosubmetidosaoregimejurídico 
a que se refere o artigo anterior os atuais servi
dores efelivos; 

l-pertencentes às Tabelas Permanentes 
a que se referem as Leis n'?" 5:645, de 1 O 
de_dezembfo de 1970, 6.550, de 5 de julho 
de 1978, 7.23T, de 23 de outubro de 1984, 
de 23 _de outubro de 1985, e 759_6, de 10 
de abril de 1987; 

li _--eontratado_s pela União, autarquias, 
TerritóriOs Federais ou pelas fundações públi
cas <:riadas por lei, por prazo indeterminado, 
para__ desempenho de atividades de caráter 
permanente e retribuídos por dotação orça
mentária de pessoal. 

Art. 3" A mudança do regime jurídico 
ocorrera- na data de vigência desta lei, vigo
rando os_ correspondentes efeitos financeiros 
a partir do início do segundo mês subseqüen
te. 

Parágrafo único. No período compreendido 
entre _a cjata de vigência d!!sta lei e a dos res-_ 
pectivos efeitos financeiros, o servidor conti
nuará percebendo a remuneração pertinente 
ao regime da legislação trabalhista. 

Art. 4~ Na mudança do regime jurídico, 
serão assegurados; exclusivamente, os direi
tos e vantagens inerentes ao regime estatu
tário. 

§ 1 o O disposto neste_artigo não implicará 
decesso de remuneração. 

§ 2~ A partir da data de vigência desta lei, 
as entidades a que se refere o art. 1 n: 

[~_n®-contribuirão, como patrocinadores, 
para instituição de previdência privada; 
li- riãci ccincedei"ão quaiSquer parcelas re

muneratórias ou indezinaç:ões sem previsão 
legal. 

Arl 5" Ós empregos o~upados pelos ser
vidores a que ser refere o art. 29 desta lei são 
transformados em cargos. 

Art. 6~ As funções de confiança de dire
çã.o e assessOiilmento superiores, dos órgãos 
e entidades alcançados pelo disposto no _art. 
lo dê~M Iêi, Sao- transformados em cargos em 
comissão, providos no regime estatutário. 

§ 19 São providas, no regime de que trata 
este artigo, as funções de confiança de dire
-ção, chefia- e assistência de nível inédio dos 
mesmos órgãos e entidades. 

§ 2ç A transformaÇão prevista no caput 
deSte artigo não se_ aplica às funções de con
fiança de assessoramento superior a. que se 
refere- o" an, Jl:.Z do Dec::reto-Lei n~ 200, de 
25 de fevereiro de_l967,_que_serão exercidas 
no regime eStatutário. -·--

Art. 79 O tempo de serviço prestado, sob 
o regime da Jeislação trabalhista, aos órgãos~ 
e _entidades alcançados por esta Lei, será con
tado para todos os efeitos, rio regin1e estatu
tário, observado o disposto no art. _89- desta 
Lei e nas demais normas !~ais e regulamen
tares pertinentes à contagem _de tempo de 
serviço._ 

Art. a~ _ Será custeada pela Previdência So-
cial, conforme se dispuser em regulamento, 
a parcela dos proventos de aposentadoria cor
respondente ao período de contribuição reali
zada, sob o- regime da legislação trabalhista, 
pelo se.r:vídor de que trata o art. 29 desta Lei. 

Art. 9? Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

_Art. 10. Revogam-se os arts. 1° a 4o e 61 
® Lei_no 6._185, de-11 de dezembro de 1974, 
a Lei" ri? 6:335, de 31 ·de maio de 1_9_Z6, e 
demais disposições em contrário. 

JustifiCaÇão 
Os atuais servidores dá Administração Fe

dera], direta e autárquica, estão submetidos 
hoje a duplo regime jurídico; o estatutário e 
o celetista. 

O regime estatutãriO "foi ínauguraao em 
1g39-e mântiâo pela Lei no 1.711, de 1952, 
ainda em vigor. A_ adoção de regime jurídico 
específico para o servidor, seguindo a tradição 
da maioria dos países do Ocidente, foi que
brada em 1974 pela lei no 6.185, que forma
lizou uma prática inciada nos anos 60, pela 
crença de que a utilização de instrumentos 
próprios do setor privado para gestão das rela
ções de trabalho, -proporcionaria maior efiCá
cia à atividade administrativa pública. 

A Consolidação das Lei do Trabalho, nas
cida sob a égide da necessidade de regular 
os conflitos entre o capital e o _trabalho; mos
trou-se ao longo desses anos, inadequada pa
ra reger o exerdco da função pública, inspi
rada nos princípios de lealdade à ordem jurí
dica e ao interesse público. 

Antagônico_s _em sua essência e diferencia
dos quanto aos efeitos jurídicos, a aplicação 
em paralelo dos dois regimes tomou _a admi· 
nistração de recursos humanos difícil e_ confli· 
tuosa, criando graves empecilhos à formula· 
ção e.xecução de políticas de pessoal para c 
Estado e seus agentes. 
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Desde 1985, como re-suitado dos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão Geral de Refor
ma Administrativa, criada no início do atual 
Governo e atendendo às legítimas aspirações 
dos servidores e às reComendações unânimes 
dos especialistas que se dedlcatain ao estUdo 
do assunto, ficou evidenciado que se deveria 
adotar regime juríco único e estatutário para 
reger as relações entre a Administração e seus 
agentes, 

Sintonizada com tais aspirações_ e propo
sições, a Assembléia Nacional Constituinte,
desde o primeiro anteprojetô da Constitutçáõ 
de 5 de outubro, determinou a instituição de 
regime jurídico único para os servidores da 
Administração direta, autarquias e fundações 
públicas, em cada nível de governo. 

Todavia, dada a relevância e urgência da 
matéria, e as dificuldades naturais para a ela
boração do novo estatuto que, por seu conteú
do amplo e complexo, atnda deverá ser objeto 
de debate e aperfeiçoamentos, ·submeto ao 
exame do Senado Federal ç presente projeto 
de lei que, desde já~ unifica os dois regimes, 
mandando adotar apenas a Lei no 1.711, de 
1.952 e legislação complementar. 

Trata-se de medida de grande interesse e 
alcance social, indispensável à mcirdenização 
do aparelho do Estado. -

A proposta de projeto de lei que ora enca
minho tem conteúdo sumário: além de deter
minar a unificação dos regimes, fiXa com pre
cisão o· universo dos servidores abrangidos, 
prevê a contagem do tempo de serviço pres
tado sob regime ceietista e a participação da 
Previdência Social no- custeio das aposenta
dorias dos _servidores que até agora vem para 
ela contribuindo. -

Sala das Sessões, 5 de junho de ·1989.
Senador Ech'son Lobão. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.645, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretriZes para a dassiflca
ção de cargos do SeiViço GVJ1 da (Jníão 
e das autarquias federais. e dá outras pro
vidências. 

~ LEI N• 7.388, 
DE 23 DE 0liT{l8RO DE I 985 

Dispõe sobre a Tabela de Pessoal da 
Superintendência do DesenvoMmento 

--do Nordeste -Sudene e dá outras provi~ 
déncías. 

·····················----·~"::::-:,.,.=~~ 
LEI N• 5788 

~ DE II DE DEzEMBRO DE 1974 

DlsjJõe sobre os servidores públicos ci
vís__d.,a A_dministrçaão Federal direta e au
t_dr.quica, segundo a natureza jurídica do 
vinculo empregatfcío, e dá outras provi
dências. 

--~ ........ ;,._.-...;_ ... ___ .,.,.......__.. __ ~~-.... .;.~ .. 
LEI N~ 7 .596, 

DE 10 DE ABRIL DE 1987 

Altera dispositívos do DeCreto-Lei n9 
200, de25 de fevertiiro de 1967, modifi
cado pelo Decreto-Lei nP 900, de 29 de 
seteinbro de 1969, e pelo Decreto-Lei nP 
2.299, de 21 de novembro de 198_6,_e_ 
dá outras providências. 

LEI N• 6.335, 
DE 31 DE MAIO DE 1976 

Dá nova redação ao artigo da Lei 
n 9 6.185, de 11 de dezembro de 1974 

DECRETO-LEI N• 200; 
DE 25llE fEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a orgam'zaçAo da Admi
nistração Federal, estabelece diretrizes 
para a Reforma- Admin/sti'atlva, e dá ou

___ ··-. /&:i providências. 

. ........... ;..-. ........................... ..__ .... ~ .. -~ -· .. --.~ . 
CAPITULO IV 

DoAssessoramento Supenõr da Admi
nistraçao Qvil f 8) 

Art. 122. O Assessorãrriento- Superior dá 
Administração C!fif compreenderá determina
das funções de assessoramento aos Ministros 
de Estado, definidas por decretb e fiXadas em 
número limitado para cada Ministério Civil, ob
servãaãS as resp-ectivas pecu1iaridades de or-

··················-···········-··--······--~--.. ..------.*'- _ _ganizaçâo e funcionamento(99) ""- -§ J9 As funções a que Se refere este artigo, 

LEI N• 6.550, 
DE 5 DE J(JLHO DE 1978 

Estabelece diretrizes para a dassilica
ção de cargos, emptegos fi funções do 
Serviço Ovil dos Teuit6ríos Federéils, e 
dá outras providências. 

LEI N• 723I, 
DE 23 DE 0liT{l8R0 DE I 984 

Tnrnsfere competéf!Cia do li?cra para 
o Miro'stério da Agricultura, dispõe sobre 
o regime juridlco do pessoal do Incra, 
e dá outras providências. 

''"""'"--••--•M••••••='l'-· -·-• ~~;.,~ •• .,:__,-

caracterizadas pelo alto nivel de especifidda
de, complexidade e responsabilidade, serão 
objeto de rigor_9sa indivídualiz~ç_ão1 e a desig
nação para õ seu exerdcio somente poderá 
r~ajr em pessoas de comprovada idoneidade, 
cuJas qualifiCações, capacidade e experiência 
específicas sejam examinadas, aferidas e certi
ficadas por 6rg6o próprio na forma çlefinida 
em regulamento (99) 

§ 29 O exercício das atividades de que tra
ta este artigo revestirá a forma de loca!j:ão de 

-serviços regulada mediante contrato indivi
dual, em que se exigirá tempo integral e dedi
cação exclusiva, não se lhe apltcando o dispos
to no art. 35 do Decreto-Lei n9 81, de 21 de 
dezembro de 1 966, na redação dada Pelo art. 
19 do Decreto-Lei n9 177, de 16 de fevereiro 
de I967 ("') ~00 ). 

§ 39 A prestaÇão dos serviços a que alude 
este artigo será retribuída, segundo critério fi
xado em regulamento, tendo em vista a_ avalia
ção de cada função, em face das respectivas 
especificações, e é.s _condiç:ôes Vigentes no 
mercado de trabalho _("9 ). 

(À Comissão de Ççnstituíf;§o, _Justiça 
e Gdadania.) - -- -

PROJETO DE RESOLOÇÁO 
N• 27, DE I989 

Dispõe sobre proposta de ação dire(a 
de ínconstituciánalidadé da Medida Pro1ti~ 
sõn.Q... nP_ 63f a ~er propOsta pela Mesa do 
Senado Federal peranté o Supreipo Tri· 
bunal Fi::deral. - · · 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É a Mesa do Senado Federal auto-

-·rizada a propor açào direta de inconstitucjo
nalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, 
contra a Medida Provisória n? 63, de 1 o de 
jUnho de l 989, nos termos do art 1 o2, inciso 
I, alínea a, combinado com o art. 103, inciso 
li, da Constituição Federal. 

. Art. 29 E~ resolução entrará em vigoniã 
data de sua publicação. 

Justificação 

A Medida Provisória n? 63, de }9 de junho 
de 1989"; que altera a legislação de custeio 
çla Previdência Social, objeto do projeto de 
resolução sob exame, tem por objetivo, a um 
só tempo, elevar as alíquotas de contribuição 
dos segurados e desvincular o valor dos bene· 
tidos do salário mínirno. Ambas as iniciativas 
Conflitam côm ~disposições expressas na 
Constltuiç~o F~deral. C.om- efeitO, dispõe o art 
58 do Ato das Disposições-Transitórias, que 
os benefícios de prestação continuada, vigen~ 
tes na data da promulgação da Constituição, 
terão seus valores revistos, restabelecendo-se 
seus valores e conseqüente poder aquisitivo, 
expresso em número de salánOS mfnimos, que 
tinham na data da concessão, obedecendo~se 
eSSe critério de atualização até a implantação 
do plano de custeio e benefícios. O pagamen
to das diferenças está sendo efetuado, visto 
que o prazo é de 7 meses, contados de 5 
de outubro de 1988, data da promulgação 
da Constituição FederaL _ -

Ora, os arts. 14 e 15 da Medida Provisória 
n9 63, _ conflitaln, de forma ~tÍlequívocá, com 
a· disposto no art. 58 do Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição federal, na me
dida em que procuram impedir que se asse
gure a manutenção dos valores dos beneficies 
expressos em salários m1nimos, na pior das 
hipóteses, até a implantação do plano de cus
teio e benefícios_, cuja inidativa do Presidente 
da República, está atrasada a contar de 5 de 
abril de ] 989. 

Contraria, também, a Medida Provisória n" 
63, o dispOsto no art. 201, § 2~. da ConstitUição 
Federal, que dispõe verbis: 

"§ 29 É assegurado o reajustamento 
dos beneficias para preservar-h/es, em 
caráter permanente, o. valor real, confor-
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me critérios definidos em lei." (GrifOs nos-
ses.) 

Bem verdade que a asseguração do valor 
real dos benefícios depende de critérios defini
dos em lei. Entretanto, nénhuma lei (e a me~ 
di da provisória tem força de lei) poderá regula.: 
mentar em contrárlo, isto é, sem deixar de_ 
assegurar, em caráter permanente,_o valor real 
dos benefícios. Por isso, no particular, a Medi
da Provisória no 63, é, também, manifestamen
te inconstitucional. 

Por fim, a Medida Provisória n9 63, fere, mor
talmente, o que preceitua o art. 150, inciso 
lfi, alínea b, da Constituição Federal, quando, 
ao assegurar garantias aos contribuintes, veda 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, a cobrança de tributos no 
mesmo exercício fmanceirõ ·em -que haja sido 
publicada a lei que os iristitúiu ciu aumentou. 

Cumpre, cUnda, salientar que, ao contrário 
do que entende o Poder Executivo, não se 
aplica ao caso da medida provisória em exa
me, o disposto- nos pz~rágrafos 4" e s~ do art. 
195 da Constituição Federal, por isto que não 
se está majaorando ou criando beneficio previ~ 
denciário, mas apenas- é imperatiVo que se 
cumpra o mandamento constitucional de que 
o valor real dos benefícios seja mantido, pelo 
menos, até que se estabeleça o novo plano 
de custeio e benefidos da Previdência SociaL 
Enquanto isso não acontecer, (e não se sabe 
em que termos será implantado), são constitu
cionalmente intocáveis os critériOs qUe asse
guram a paridade de valores com o salário 
mínimo. 

A majoração para 1% (um por c_ento) da 
contribuição do Finsocial (art. 9" da Medida 
Provisória) é, também, inconstitucional, visto 
que o Supremo Tribunal Federal tem enten
dido que suas contribuições têm natueza tribu
tária, estando, portanto, sujeftas ao princípio 
da anualídade. Pouco importa que as contri
buições se destinem à Previdência Social. Es
se fato não lhe retira sua natureza jurídica que 
continua sendo a mesma- tributária. Portan
to, embora o art. 9? não esclareça, seja entran
do em vigor de imediato, ou no prazo de três 
meses, haverá sempre a eiva de inconstitu
cionalidade. 

Por isso, tendo em vista que o Presidente 
da República vem utlizando abusivamente do 
instituto da medida provisória e esta, como 
sabemos, tem vigência imediata, urge que a 
Mesa do Senado tome a si a iniciativa de pro
por ação direta de inconstituclonalidade pe
rante o SupremcTribunal Federal, para fazer 
cessar os efeitos danosos contra os segurados 
da Previdência Socia1, que, de resto, não têm 
nenhuma culpa pelos problemas enfrentados 
atualmente pelo sistema. Pelo contrário, o défi· 
cit anunciado como existente, pode ser, legal
mente, questionado, na medida em que o dé
bito da União, resultante do não pagamento 
da folha de pessoal e das despesas adminis· 
trativas, segundo tem anunciado a imprensa, 
seria maior do que o total do débito existente. 

Sala das Sessões, 4 de junho de 1989. -
Senador Carlos Chiarei/i. 

(À Com/ss6o de ConstitUição, JtiSb"ça 
e Cidadania.) 

- --=-O SR. P:REsiDENTER (Pompeu de S;,u. 
sa) _- Os projetes: lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUS<>) 
-- ........ SObre a mesa, parecer que será lido _pelo 

Sr. 1" Secretário. ~ 

É lido o seguinte 

PARECER N• 79.pE 1989 

Da ComiSsão de Assuntos E_conômi-
cOs, sobre a_ Mensdg~ri1 ~~ {34, de o Ú)89 

:::- (n": 155/89, na orfgem), do Senhor Presi
dente da Repúblk:a solicitando a autori
zação do Semtdo Federllf para contratar 

__ _ operaçAo de crédHo externo no valor de 
(JS$ 3!5 inilhões junto à ei'(Jpresa argen

, tina Aero f30f!ro SA. .-:-_ Fábricf! de AwO-
nes. 

RelatOr: Senador Nabor JúmOr 
O S"enhor Presidente -da-República, nos ter

mos do art. 52, V, da Constituição federal, soli
cita seja a República Federativa do Brasil, atra
vés do Ministério da Aeronáutica, autorizada 
a contratar operação de crédito externo no 

- valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinCo 
milhões de dólares norte-americanos) com a 
empresa-argent;!na t\ero Boero S.A -_Fábrica 
de Aviones, destinada a financiar a importação 
de aeronaves de instrução a serem distnbuí
dos a diversos aerodubes do País. 

Em obediência à legislação em vigor (De
creto-Lei n" 1.312, de 15-2-74, foi reconhecido 
o·caráter prioritário da operação pelo Ministro
Chefe da Secretaria de Planejamento e Coor
denação da Presidência da República (Aviso 
n• 557. de 22-3-89). 

O Banco Central do Brasil considerou ac_ei
táveis, para fins de credenciamento da _opera
ção, as seguintes condições financeiras: 
- Valor: US$ 35,000,000.00 (15% - US$ 
5.250.000.00 de entrada e 85% - US$ 
29,750,000~'00 Imáncia:d65): 

Juros: A taxa fixada pelo Banco Central 
da República Argentina para o sistema promo
cional às exportações (Oprac-1), na data do 
recebimento, pelo vendedor, das cartas de cré
cüto confirmadas, referentes aos 15% de entra
da, desde que não ultrapasse a taxa Ubor vi
gente: 
Paga~ento do prindpai: 
a) da entrada: 15% do valor de cada aero· 

nave imediatamente após a entrega; _ . 
6) da valor financiado: em 9 prestações 

~nuals, iguais e sucessivas, vencendo-se a pri
meira 6 meses após a emissão do conheci
mento de embargue_ de cada aeronave; 

Pagamento dos juros: anualmente ven
cidos; 

Seguro de crédito: até 1 ,92% sobre o va
lor do principal financiado, sem reajsutes e 
~m juros, isto é, sobre US$ 28,945,181.75, 
pagável após a emissão do Certificado de au
torização, à Seguradora ou ao Credor, apenas 
no exterior. 

A Secretaria do T escuro Nacional manifes
tou-se favoravelmente à realização da opera

-~ç_ão, _g~,.~e tem suporte orçame.ntário no Progra
ma 1210108431$181036 F.50-Equipamen
to de Ensino Profissional do Orçamento do 

Ministério_ da Aeronáutica aprovado para o ano 
em curso ( valor: NCz} 88.072:399:,0Q) .. 

A operaÇ.3.0, -que se realiza no âmbito do 
ConvêniO de Créditos Recíprocos Brasil/Ar
gentina, beneficiará diversos aeroclubes do 
Pafs, modernizando seus equipameríios de 
instrução. 

Em face do exposto, embora não constem 
entre documentos anexados a minuta do con
trato, SomciS-Pê!o ãC:olhimento-do- pedidO-· nos 
termos do seguinte; 

PRoJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 28, DE 1989 

Autoriza o Governo da União, através 
do MiniSténO da Aero"náuilca, a contratar 
operação de crédito exteino ·no -valor de 
·as$" 35,ooo.ooo.oo (tiihiéi e CJHCo mi
lhôes de dólares norte-americanos}, junto 
à empresa- Aero Boero S.A. -_Fábrica 
de Aviones da República Argentina. 

Art 19 É o Governo da UniãO, atraVés do 
Ministério da Aeronáutica, autorizado, nos ter· 
mos do art. 52, lndsO V, da ConStituiÇão Fede
ral, a contratar operação de crédito externo, 
no vafOf de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco 
milhõoes de dólares norte-americanos), com 
a empresa Aero Boero SA-Fávrica âe Avio
nes da República Argentina, destinada a finan
ciar a importação de aeronves de instrução 
a serem distribuídas a diversos aerodubes do 
País, obedecidas as condições financeiras 
aprovadas pelo Banco Centr_al do Brasil. 
___ Art, · 29 Esta ResoluÇão entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 3l de maio de 1989. 
-Raimundo Lira, Presidente-Nabo r Júnior, 
Relator- Mauro Benew'des- José Agrfpjno 
-Edison Lobão- Gerson Cama ta- Ul.llson 
Martins - /11ansueto de Lavor- Dirceu Car
neíro -Jorge Bornhausen -José Richa -
Saldanha Derzi- Albtmo Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer lido vai a publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leo

poldo Peres. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. Pronuncia o seguinte discurso.)"-Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, comemora-se, hoje, 
-<? "J?ia Internackma_1_9o Meio Ambiente". . 

Os que ontem estigveram defronte à televi
são viram uma bela canção entoada por al
guns dos mais famosos artista populares da 
atu.,Jdiade. 

Mas quem fala em meio ambiente, hoje, 
fala também em Amazônia, porque ela, a sua 
floresta, os seus rios, os seus lagos, os seus 
paranás, os seus igapós, ela toda tornou-se 
emblemática da- sobrevivência do homem so
bre a face da terra. Justa ou injustamente -
não discuto- a grande verdade é que a Ama
zônia, hoje, é um sfmbolo da sobrevivência 
da nossa espécie. 

Sr. Presidente, quem fala da Amazônia fala, 
sobretudo, ao· rio, de:;sas águ~ que banham 
as cidà.des Onde nasceram os.SenadoresJar
bas Passarinho, João Menezes, Mário Maia e 
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álguns outros Companheiros, tàmbém--ama. 
zônidas coma· -eu, que se honra de ali haver 
nascido e de amar a Região. __ 

Quero trazer, antes de tudo. uma página 
do escritor- amazonense AJvarQ_ Maia, que é 
um hino aos nossos rios natais e que bem 
sintetiza os nossos pensamentos e sentimen~ 
tos sobre as águas onde todos fomos batiza
dos. Diz aquele quase desconhecido escritor 
amazonense, desconheddo para o Brasil, mas 
a meu ver, o homem que melhor retratou, 
em' suas obras, a terra em que nasceu, a Re
gião da qual todos nos orgulhamos de ser 
filhos. 

Rio generoso, em cujas águas se dis
solvem, como ofertas a outras gentes, o 
barro das margens alagadas, as árvores 
de longas distâncias e até· oS ossoS dos 
desbravadores, perdidos nas sepulturas 
lavadas pelas enchente~ .. , . ... 

São iguais a esse rio os_ seringueiros 
pacientes, corações amigos que se abra
çam no verã.o e quando as chuvas fogem, 
para que as praias, como placentas dar
dejantes, possam aviventar os pdmeiros 
milagres da agricultura, às fecundações 
do sol esbraseado. 

Se o homem reflete: o ambiente, não 
podemos fugir_à tenaddade do rio indefi
nível, cujos nascedouros brotam de es
carpas de montanhas, acariciadas pelos 
furacões do Pacifico, e de igapós imen
sos, ajoelhados às vertentes que se debru
çam para o Atlântico~ 

Poucos adivinham o heroismo inces
sante: sob a selva infinita, incendiada -pe
las copas de pau-d'arco, operários-esca
fanros, vencendo a imortal~ndo os trópi· 
c.os ... Batelões nas corred~iras, pulando, 
como animais fantásticos da pré--história; 
canoas esguias, que apunhalam os lagos 
em repouso .. -.- Árvores derribadas, tem
pestades vencidas, cheia-grande que sé 
foi e voltará. ... 

Exalte-se, acima de tudo, o seringueiro 
brônzeo, gênio das águas barrentas, pro
vindo da fusão de ameríndios e nordes
tinos, em sua faina permanente, grudado -
às canoas nas manhãs nevoentas,. inves
tindo pelas selvas em madrugadas claras 
ou chuvosas, na eternidade da constru
ção e da intrepidez. 

Bem nos conhecemos, porque somos 
iguais, pOrque óebeinos--na infância, ar
dendo em interrogações, as águas que 
trazem o cristal das montanhas e o barro 
das plan(des enCharcadas. 

.Somos um só, nesta hora de recorda
ção, - homem que labuta quase só, ho
mem que ofereceu_ ao solo a hóstia do 
seu próprio carpo, terra-matefnal, que 
acolheu as sementes para o esplendor 
da germinação, terra-irmã, que,_ diviniza
da pelo sacrifício, deu ao espírito, nas ho
ras de maior ab_andono, o milagre da es
perança, do sonho e da crença. 

Sr.- Presidente, Srs. Senadores, esta Ama
zónia qu"e,- hoje, é talvez dos assuntos predi- -

. Jetos -da impfeilsa internacícinal, cjue gerou-à 
sua volta verdadeira ecofobia, mereceu uma 
Comissão de Inquérito formada pelo Senado 
da República, e, com exceção_ do_ seu Presi
dente, ornada por algumas das melhores inteK 
ligências desta Casa. 

O Sr. MáriO Mata:..:...- r'fãC) apOiado! 

O SR: LEOPOLDO PERES- ... dentre 
elas o Seilador Mário Maia, e o seu Relator, 
Senador J:arbas Passarinhei Essa Comissão 
apresenta, agora, o seu relató_rio preliminar

-admkáVel estudo em que, praticamente, do 
ponto de vista técnic-o~cleotifico,~se coloca nos 
seus-âevidos termos a grita, o alarme, o a_larde 
que se faz em torno dos problemas da devas-
taç;ão_d_a _floresta. . 

Permitam-me ler alguns trechos do Relató
rio Passarinho, relatório que honra a Comissão 
que o aprovou, que faz justiça ao extraordi
nário talento desse homem público_ de escol, 
honrado e digno, a quem o PciJs _deVe tantos -
seiViÇ()S e a quem a sua Região mater vem 
de creditar mais um. 

-Peço permissão, Srs: SenadOres,.- Para ler 
alguns trechos desse relatório, a fim de que 
o Brasil, através da tnbuna.. do Senado, come<:: e 
a tomar conh~imento da realidade quanto 
à presumida devastaçã9 da Hiléia Amazônica. 
-Diz à página 6, do Relatório do Senador. 
~arbas ~assarinho; agora também da CPI 
Amazônia: 

Atentando-se para o crescimento pro
gressivo dos índices de de_smatamento, 
vê-se que a depredação da floresta é uma 
constante, passando, na região Norte, em 
1975, de 0.336% para 3,115% em 1986, 
crescendo 9,27 vezes ou seja 827% Eim 
pouco mais de uma década. Consideran
do-se os índices para a Amazônia Legal, 
o- crescimento do desmatamento no 
mesmo período foi de 673%. 

Chegamos, então, aos dados mais re
centes, que são o resultado do último tra
balho do JNPE, dlretamente solicitado pe
lo Sr. Presidente da República, diante da 
ofensiva internaciOnal dos ecologistas so
bre o desflorestamento da Amazônia. Os 
nUmeras achados pelo lNPE são para a 
região Norte, 3,921% e para a Amazônia 
Legal, 5,124%, o que fica muito abaixo 
dos 8% estimados pelo Dr. Schubart On
pa), dos 12%" citadoS no relatódo do Sr. 
Mahar e dos 15 a 20% pretendidos pelo 

---Sr. Lovejoy. 

com isso;· começam: ã ~er derrubados os 
mitos forjados em torno da devastação da 
Amazônia não tão grande quanto se afirma, 
felizmente. 

J'-1\as, o nobre Senador Jarbas Passarinho 
não nega que ela exista e faz um alerta: à Nação 
principalmente com relação ao Estado de 
Rondônia. 

Ess-e Relatório. ã~rá~destribuído, pelo Presi
dente da Comissão, a todos os Membros desta 
Casa, ·para que o Senado da República tome 

conhe<:imento da seriedade dos as_suntos_ nele 
tratados. - - _ 

Erri su~ conclusões a -respeito das quéima
das afirma o Senador Passarinho: -

39 - que ·os 5,12% da série histói'ica 
devem s_er-elevados para 7,01% de des

-i-natameli.tCi l-eal, uma vez que para se ter 
a área florestal alterada impõe-se acres
centar o que já foi desflorestad6 antes· 
dos primeiros monitoramentos. despre
zando·se por ter rri.enOr precisão científica 
os-12% eos8% decorrentesdeprojeções 
lineares ou exponenciais. 

59 - q-ue se o percentual referido à 
-Amazônia Legal é relã.tivamente peiqueno, 
causa_apreensão a velocidade do desma· 
tarnento __ que vem OCorrendo nos últimos 
anos, bãStãnto para isso levar·se em cOn
ta: 1) que _o Estado de Rondônia já acusa 
um índice de 12% de desmatamento, to
do ele feito recentemente; 2) qu_e de 
1,551% de desmatamento da ~azôola 
Legal, detectado até 1978 (dados do rela· 
tóriodel980), sem -cOnsiderai' os desma
tamentos _antigos, passa-se para 5,12% 
nas mesmas condições de 1988: O cres
cimento foi de 230% em apenas uma 
dêc_ada. Em termos comparativ:os, a_ área 
·desmatada ultrapassa um pouco a-super
fície total do Estado de São Paulo." .. 

Passemos agora rapidamente ão estudO 
doa outros problemas relativos ao melo am
biente da Amazônia: 

A Amazônia como pulmão do mundo. 
Fáci1 é, diz o relatódo, destruir e·ssa falá

cia. Basta recorrer aos mais acreditaaos 
dentistas que, unanimemente, afirmam 

- que CfOXiQêfi1õ produzido pela floreta pelo 
-efeito aã fotoSSíntese; durante o -dia é neu-
tralizado pela produção de C02 dUrante 
a noite. 

"Dui-ante o dia, cOm·ã presença· da lUz'' 
-diz o Dr. Schubart do Instituto Nacional 
de-Pesquisa da AmãZôflié., --"ocorre· a 
fotosSíntese, quando as plantas sinteti
zam a matéria orgânica. Nesse processo, 
elas absorVem o gáS carbônico e liberam _ 
oxigêniõ._ Durante o dia e à noite, as plan
tas tambéni. respiram, assim- i::omo OS ani
mais e os mícroorganfsmos do solo. En
tão, há uma grande interisidade de respi
ração, que é justamente a obtenção da 
energia armazenada quimicamente ria 
matéria orgânica, Com libel-aÇão de- gás 
carbónico e consumo de oxígênio. E o 
inverso da fotossíntese. 

Esses dois processOs, riuma floresta_ 
que está em equilíbrio, se compensãm; 
·e,-em se-compensando, praticamente se 
anulam. 

EStá~ ·iend~ rápidamente pàra não canS.ar 
os Srs. Se.Dadores,já que vão ter opOrtunidade 
de ler este magnífi<:o documento. Passo-o por 
alto para que o País, através da "Voz do Brasil" 
e deste Plenário, çomece a tomar conheci
mento da seriedade do assunto e da seriedade 
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com que está sendo_e_s_tudado pelo Senado 
Federal. 

A respeito do proclamado ·"efeito_ estufa" 
refere o relatório: 

"É fora de dúvida que o Brasil não é 
o maior, nem está entre os maiores polui
dores da atmosfera. responsáveis pelo 
aumento acentuado de concentração do 
gás carbónico. Mas é também indubitável 
que já figuramos no Terteiro Mungo ~o
mo o País que mais contribuiu para tal. 
Se considerarmos_ o que ocorreu em 
1987, quando tivemos a maior agressão 
à floresta AmazônfCa, o Brasil estaria pro
duzindo mais de 3UO.milhões de tonela
das/ano de emissão de C02. Comj)aran~ 
do-s_e com os 5 bilhões que os países 
industrializados émitem _anualmente, ain
da é pouco, mas não é des_ejado que as
sim prossiga e muito merios que aumen
te." 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador, V. 
EX acaba de ler o relatório, mas já fez comen
tários anteriores sObre o-mesmo. De modo 
_que peço· escusas de pedir o aparte imediata
mente, quando V. Ex• acabar de ler as conclu
Sõês finais do relatório preliminar do _Senador 
Jarbas Passarinho._ 

no relatório e feita a._ análi,se pelo Relator da 
matéria,_ o Sr. Thomas Lovejoy, que informava 
qu~ a Ãmazô.nia, hoje, estaria sendo d~sma
tada em cerca__de _15 a 20% de seu te:rritório. 
Já o _outro, do Sr. Dennis Mahor que fez um 
relatQrio para o Banco Munc:!ial... 

b SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -(FaZ soar a qu:npainha.) 

--:A Presidência alerta que o tempo de que 
o orador dispõe, daqui por diante, ê de 2 :ni- o sr:- MáriO Mata- ••• apresenta dados 
!'lUtos. de_12% de de.s_m_atame:nto. o s·r.. F~amslde. 

- também relatado aí, e que V. Ex!' fez menção, 
O SR. LEOPOLDO PERES .....,. Sr. Presi- é um cientista que embora seja arnerl~ano, 

dente. tenha paciência: a Amazônia é grande está há 14 anos na Amazônia e é membro 
demais e permite que se alongue um pouco do Instituto de Pesquisas da Ainazõnia. É um 

~ este- pronunciamento. grande estudioso, grari:de cientista - antes 
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) de ser americano é um cientista - e está 

- Mas há outros oradores inscritQ:;i e quero a serviçp da ciênc_ia. Eu o conheçi roecente-
realrnente alertar a V. Ex~, para- que não lhes mente, e, repito, está a s_erviço da ciência e 
_tome o_ tempo. não: de qualquer entidade internacional. Ele 

também apresenta dados cientificamente 
O Sr. Mário Maia- Sr. Presfdente,-procu- aceitáveis, mas partindo de premissas_ multo 

Para conhecimento dos Srs. Senadore$, leio rarei ter 0 cuidado de não ser ta o amazônida 
a! I - fi Is d o 1 6 · precárias, numa projeção- exponencial a partir gumas cone usoes ma o •)e at _no~ -desta vez, extenso qúanto os rios e seus afluen- -de uma observação de um ou dois anos, num 

"Em resumo, pode-se concluir que: tes, e resumir aqui o meu pensamento. Mas, momento critico. De modo que se fazendo 
a) o relatório do INPE merece fé e não Senador Leopoldo Peres, quero parabenizá-lo aquela projeção, hoje muitos estados da Ama-

pode ser censurado, se considerada a comCJ conterrâneo da vasta e _grande região zônia, como Rondônia, estariarri mais do que 
mesma sistemática de trabalho adotada Norte,daAmazôniaLegaloudaHiléiaAmazô- devastados porque_ atingiriam mais de 100% 
também por cientistas estrangeiros, ao nica, quero parabenizá-lo, congratular-me de desmatamento, 0 que, cientificamente pro-
tomarem a Amazônia Legal como refe- com_ V. Ex• por ter escolhido est.e momento jetado, matematicamente, numa progressão 
rênda para os-desmatari1entos e sem in- - hoje, o Dia da Ecologia, 0 Dia Mundial - exponencial, teria fundamento ver_d_ade:iro, 
duir os antigos; do Meio Ambiente para homenagear, nesta mas dentro da realidade dos fatos ele é falho, 

b) essa sistemática, porém, apresenta datacomessaintervenção,quecomeçoucom 
desvantagem importante. É que a altera- o hiho, uma verdadeira poesia de um dos seus -O SR. P~ID~ (Pompeu de Sousa) 
ção florestal acaba sendo comparada ffiHos,-- hOmenagear essa vasta região, atape- -(Faz soar a campainha.) 
com uma área maior do que a que con- tada por uma floresta impoluta de rios cauda~ o Sr. Mário Mala -Sr. Presidente, per· 
tém a floresta, o que _toma imprecis_a a losos e dormentes; rios que são as artérias mita que eu conclua pelo menos o meu racio-
condusão sobre quanto da floresta está pÜrondecorre_osanguetropicaldestegigante cínio matemático, se não esqueço os núme· 
sendo realmente de:sflorestada, em ter- que é o Brasil. Brindou-nos lembrando a poe- ros. Então, dentro dessa projeção matemática, 
mos relativos. Assim, o melhor é limitar- sia de Álvaro Maia, que é um amante daquela verificou-se que ela não se realizol,l ao fim 
se a dizer que os desmatamentos recen- região, como todos os brasileiros devem ser, de uma década, porque pelos dados obser-
tes (posteriores a 1970), somam mas: que nós, amazônidas, queremos ter 0 vados agoi-a, pelo Jnpa, analisando 1244 mo-
25.429.55 Km2 e que somados aos anti- privilégio de estar entre os primeiros. saicos, chegaram à conclusão de que esSe 
gos, registrados no Pará e no Maraohão, O SR. LEOPOlDO PERES- Pode cim- âesmatamehto, levando-se em consideração 
chega a 343.975,98 Km2

, o- ~ue se deve fess_ar a sua paixão: ela é minha também. apenas a floresta devastada e .queimada, 
comparar com 48.576,50 Km de desrna· abrangia 5,12% -como V. Exl' fez referêpcia. 
tamentos recentes, verifiCados pelo INPEJ O Sr- Mário Mala - Então, somos uns Posteriormente, dada a contradição de dados 
lBDF em 1 976nB. -apaixonados Pela região e daqui a pouco, após científicos, também foram chama_dos.a depor 

Isso mostra, na década, um crescimen- a Ordem do Dia, tfa,rei a minha modesta e novamente sob juramento, na comissão, den-
to de 144%, ou 230, se considerados so- pálida contribuição ao registro deste Dia_Mun· tistas do Tnpa, que fizeram a correção de 5% 
mente os desmatamentos recentes; dia! do Melo Ambiente, também fazendo algo- para 7,1% . Portanto, os dados confiáveis são 

c) uma vez incluídos os desmatamen- rTúiS Considerações. sobre a esperança do esses que foram apresentados por esse relat6-
tos antigos, em vez de.5,12% do total -rriundo hoje, ciue é um hino e orações ao rio, que nós, como membro do Senado, nos 
da Amazônia Legal desmatada, devemos verde, e que s_e deve traduzir em a~ões perma- orgulhamos de trazer ao mundo, porque não 
considerar 7 ,O 1% ... _ _ _ _ _ nentes ao verde, fazendo ecolÇlQl~ todos os existe estatística alguma, nem na América, 

dias. Mas V. ~ apres~nta um brmde a esta u ·- S "é • rt 1 
..... f) ......... v ...... l.oc·····, ... d"a"d"".e"""d"e"'"c"r"e"".",·~.· .. ,.m· ...... n ... t~o·.d···o .. d ..... =--- .data_, e tomamOS, como membro da Comissão nem na mao OVI tica, nem em pa e a gu-

..._ .;r ma, que tenha dados mq,is c.onfiáveis do que 
florestamento m~re~e a ~ã"iOr atençi]o, Parlamentar de Inquérito, co~o uma homena- os que foram e estão s_endo apurados pela 

.pois causa apreensão em relação ao futu- g~m, ao tr~~r par~ 0,conheclm:nt~ destaCa- CorrifsSão Parlamen~r de Inquérito sobre a 
ro, especialmente .quanto ao Estado de sa 0 Relatono PrebmJnar dos pnmetros ~a~a- Amazônia. De modo que me_ congratulo com 
Rondônia, e recomendo urgente adoção iJ;os que foram captados por esta Comts~ao, V. Ei!'-t'1ãO-poSSO-me alongar mais. Digo, con-
de uma política de ocupação da Ama- tão bem condensados, _concatenados, é!ipaltsa- tudo, que V. EX' está sendo muito feliz, tanto 
zônia racional, que levé _a_um desenvol· dos_e coloca_,dos em confro~to aos vário~ c;!a- no aspecto emotivo da mensagem, ·quanto 
vimento sustentado conservada a flores- dos que estão sendo mampulados nacional no aspecto cíentífico da infOrmação, ãtravés 
ta " ' e mundialmente pela mídia, pela imprensa pa· desse precioso e substancioso relatório do 

· ra informar, às vezes próximo da verdade ~ nosso companheiro e conterrâneo de plagas 
O Sr. Mário Mala - Permíte V. Ex' um à_· s vez_es longe dá ver. da. de. V. EX' apresentou · amazônicas, o Seriado!' Jafbas Passarinho. 

aparte? dados e verificamos, pelos dados apresenta-
OSR.LEOPOLDOPERES-Comtodo dos, como por exemplo o que foi oferecido 9SR.~OPOLDOPERES-Muitoobri-

o prazer, Senador Mário Maia. em artigo na Folha de S. Paylo, registrado, __ gado, Senador Mário Maia . 

. ·' 
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O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador Mário Maia, o substancioso 
aparte de v. Ex•, que o-pro-meteu tão curto, 
foi amazôntco;- peço a V. EX", nobre Se há dor, 
que, estando inscrito como primeiro orador 
para falar logo após a Ordem do Dia, quando 
provavelmente abordará. o mes_m.o·_ t~ma -
e anun<:iou Isto mesmo - que V. Ex" Ocupe 
o seu próprio tempo. 

Devolvo a palavra que, aliás, já está COm 
um atraso de 5 minutos, ao nobre _orador. 

O Sr. Mário Maia -A Amazônia é sempre 
discriminada, Sr. Presidente, até pela Mesa. 

O SR- LEOPOLDO PERES - Sr. Presi
dente, encerrarei tão Jo_go a casa tenha o pra
zer de ouvir os dois aparteantes. Concedo -o 
aparte ao nobre Senad.or José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Espero ·que S. Ex" sejam mais moderados, 
menos amazónicos. 

O Sr. José Fogaça- Não posso deixar 
de fazer o registro, em nome do meu Partido, 
da Importância dessa Comissão e do r~l~tQrio 
que ela traz ao País e ao mundo. Pela primeira 
vez se_realiza_ um trabalho sério, com profun
didade, um trabal!lo que é objetivo e analítico 
e que produz dados confiá...,e_ts,_sohre a reali
dade amazónica. Eu gostaria de f~er: uma 
pergunta a V. Exe, antes de fazer algumas ob_
servações: estes dados levan~dos sobre a de
vastação, sobre as queimadas, sobre a produ
ção de c~ párá a atmosfera se reportam ou 
se refer_em a grandes projetas, os megapro
jetos ~onômicos de_O,cupação da Amazônia, 
ou se _referem a um processo_ que -hoje se 
dá por parte de pequenos posseiros. pequenos 
ocupantes_ de terra, pequenos e pobres fazen
deiros que agem em busca da sobrevivência, 
em busca de trabalho na Am_çgOni~? Eu per
gunto se a Comissão chegou a esta definição 
ou, pelo menos, nesta etapa já tem dados a 
esse_respeito, ou pode trazer algumas informa
ções a este Plenário, 

O SR. LEOPOLDO PERES - Evidente
mente, Senador José_F_ogaça, oi grandes pro-· 
jetos estão incluidos__e_ntre_os desmatamentos. 
Mas há também as estradas, as rodovias cons
truídas, os antigos desmatamentos_ e até ~
note bem - no que diz respeito ao desflores
tamento estão incluídos, a meu ver, campos 
gerais que a natureza criou. 

Há de convir V. Ex" que os desmatamentos 
provocados pelos sitiantes, pelo Caboclo, pelo 
nbeirinho são tão insignificantes e poder-se-ia 
dizer que sempre existiram sem dar motivos 
para levantar o alarma que está sendo críado 
no Mundo. Evidentemente isso inclui as gran
des estradas, as grandes rodovias e alguns 
projetas econômlcos,_sQbretY.® os existentes 
no sul do Pará e no sul de Rondônia. 

O Sr. José Fogaça -A minha pergunta, 
eu a faço em função de que ontem, na Cidade 
do México, um grupo de artistas, intelectuais 
do Mundo inteiro assinaram documento con
denando o Brasil e o seu Qaye;mo pela política 
de ocupação da Amazónia, apelando aos ban
cos internacionais que não mais cedam em-

préstimos ao Brasil porque esses emprésti· 
mos acabam tendo conseqüências predató
rias e acabam criando, para o Mundo inteiro, 
conseqüências nefastas no ecossistema. A 
meu: ver, nobre Senador Leopoldo Peres, em
bora não seja membro dessa Comissão, em
bora não tenha posse dos dados ricos, subs
tanciosos com os quais conta V. EX' e _os de
mais membros, devo dizer que, de minha par
te, entendo que é urna questão eminentemen
te brasileira e nacional a política de ocupação 
racional dct Amazônia. Repudio, com membro 
do Senado e c_omorepresentante de. um Esta
-do do Sul do .. País, mas como membro do 
Senado da República, repudio, repito, qual
quer tipo- de interferência, de advertência ou 
de admoestação intema~km.al. A questão da 
polítiCa de ocupação racional da Amazônia 
é Uma qUestão dos braSJ1eiros, senão, quere
mos interferir na forma corno é ocupado,· do 
ponto de vista econômico, o Alasca, corno 
-é ocupado, do ponto de vista econômico, o -
Mar do Norte e queremos que wna <:omitiva 
de Senadores s_e dirija ao Mar do Norte para 
fazer um levantamento das condiçôes em que 
a ocupação predatória, do ponto de vista eco-
nómico, se dá naquela região. Queremos que 
uma comitiva de Senadores do Brasil. visite 
o Alasca para verificar como está se dando 
a ocupação econôrnica predatória e destrui
dõra, visitando todos os Estados Unidos para 
saber da quantidade de co2 que é produzida 
para a atmosfera. Nós, não queremos destruir 
a Amazôi"lia, até porque ê interesse do Brasil 
maritê-la- oCuPada e preservada- ocupada, 
racionalmente, com a preservação do meio 
ambiente e do ecossistema. 

O SR. LEOPOLDO PERES - Desen
volver, sim. Devastar, nunca! 

O SR. José Fogaça- Creio que se temos 
consciência desse dilema, n~o precisamos de 
iriterveinçãO externa para este fim. O que eu 
apenas não aceito, nobre Senador Leopoldo 
Per_es, é que esses grupos venham a fazer res

--triÇões quanto a empréstimoS externos para 
o Brasil, no momento em que o nosso País 
está. estrangulado econ()rnicamente, em -que 
·a entrada de capitais está absolutamente afer
rolhada. Promover, internacionalmente, um 
apelo à restrição de investimentos no Brasil, 
parece-me que é absolutamente perverso e 
ímpiedoso em relação ao Brasil. E mais: é 
egoísta e mesquinh-o porque os megaprojetos, 
principalmente os de origem estrangeira, co
mo o Projeto Jari, de um Sr. Daniel Ludwig; 
como o Projeto do Kingsrate, do Sr. Rockfeller; 
como o Projeto da Liquigás, de origem italiana; 
como o projeto da Volkswagen de origem aleK 
mã, quando, nos anos 70~ ,:;;e instalaram os 
grandes projetas de ocupação amazônlca, não 
vi nenhuma força, nenhuma voz internacional 
levantar-se contra isso, apenas os brasileiros 
denunciaram essa prática. Mas não é só per
vénia, -não êsó- impiedoso, não é só egoísta 
e r'ião ê-só mesquinho, acredito que essa pos· 
tura internacional é iíJjusta e é equivocada, 
porque promover a restrição de empréstimOs 
e de investimentos no Brasil, num momento 
em que 2/3 dOs recursos f111anceiros interna-

cionais são investidos pelos países ricos, nos 
próprios países mais ricos do mundo, nUma 
troca de ínvestimerltoS erifre--si e apenas1/3 
vem para o Tercedro Mundo, isso é, no míni
mo, egoísta, mesquinho, injusto e- equivoca· 
_do,. E vou mais adicmte: é inútil e é arrogante, 
pela simples razão de que o Brasil não recebe 
emprést!!"flOS de ninguém, o Brasil não tem 
recebido auxílio internacional d,e niriguém; 
muito ao contrário, o Brasil está abandonado 
e hoje é um País que transfere recursos líqui
dos para o exterior, através de_ uma verdadeira 
pilhagem que são os juros intemaçionais. Ago· 
ra não me parece que essas forças políticas, 
sociais e intelectUais do mundo tenham autori

-dade_moral, neste_ momento, para se diri9;rem 
ao Br~il. para se dirigirem às lideranças brasi
leiras. autoridade _m9rai te~iam s(: pedissem 
que a_dívida brasileira fosse reduzida, segUndo, 
se dissessem: nós países ricos, já temos di
nheiro, já temos recursos, já temos riqueza, 
já temos crescimento econômico, destinemos 
recursos aos países pobres e aos países em 
desenvolvimento; aliviemos a cobrança e_scor
chante "de jurós de países como o Brasil. E 
a partir d_~í, sim, depois de uma postuia-Como 
esta, passarem então a cobrC!l', de quem quer 
que seja, e até do Brasil, uma atitude no campo 
da ecologia e da proteção do mei.o ambiente. 
Enquanto essa postura não for adotada, não 
reconheço autoridade moral em quem quer 
que seja. A Política racional de ocupação da 
Amazônia, a defesa do meio ambiente e da 
sua presrayação é uma questão dos brasilei· 
ros. Nós é que temos de lutar por isso. Obri
gado a V. EX' 

OSR. LEOPOLDO PERES-Muito obri
gado, Senador José Fogaça. O aparte de V. 
EX' complementa com brilho o meu discurso. 

Queio dizer i! V. EX- qUe -des-culPO os 8rtistas 
quando assinam manifestos dessa natureza. 
Desculpo-os pela ignorância no assunto. Ago· 
ra não desculpo certos estadistas do mundo 
desenvolvidO, que têm o desplante de conde~ 
nar uma presumível devastação da Amazônia, 
mas não proíbem a importação de madeira 
contrabandeada da Arnc;tzônia, que não proí· 
bem a importação de peles saídas através da 
Amazônia não brasileira. Essa rriesma gente 
que se diz defensora da ecologia no mundo, 
na rea1idade, o que deseja, no fundo é evitar, 
no momento, a construção_ da rodovia que 
vai levar a nossa soja para o Padfk:O. A meu 
ver, em grande parte, essa grita, no que diz 
respeito a governos estrangeiros, mascara 
uma tentativa de intromissão nos assuntos in~ 
temos do Brªs,il_. 

Q_ Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Alerto ao nobre Senador Leopoldo Peres 
que já dobrou o tempo de que dispunha. Por 
mais partrt9ticos que seja o discurso_ de V. 
EX', por mais patriótiCos que sejam os-apàrt.es 
- e esta Mes_a participa deste patriotismo -
temos que respeitar o tempo de que dispõe 
cada orador. 
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O SR. LEOPOLDO PERES -Termina~ 
rei meu discurso tão logo ouça o Senador 
Jarbas Passarinho. Estou certO de_ que o próxi
mo orador esperará mais um pouco. 

O Sr. José Fogaça- O assunto justifica. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Quéro ser 
sucinto, mais sucinto do que o Presidente- ,da 
Mesa quando faz cor:nentár)ps a respeito dos 
discursos~ Em primeiro lugar, eu gostaria de 
agradecer a V.~ as referêndas tão gener()sas 
feitas a m_im. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Não é ge
nerosidade, é justis:a_,_ __ 

O Sr. Jarbas Passarinh9 - O relatório 
não é mais o Relatório Jarbas Passarínho, é 
o relatório da nossa ÇP'I, ·que_ V. Ex• preside 
com tanta corre_ção e_ proficiência. Quero 
aproveitar, também, a intervenção do Sena_cior 
José fogaça para chamar a atençao de v+ 
EX' pãra os dados que estão hoje, _aqui, no 
jornal O Globo. na página 5. Esses mesnios 
intelecutais latíno~americanos - não só os 
Jatino~americanos. até suecos, como. lngmar 
Bergman, que também assina esse m-anifesto, 
condenando oJ3rasjl e exortando o President~ 
da República a evitar a devastação dà Amazô~ _ 
nia. Eles terminam por se referir aos projetes 
de construção de hidrel~tricas na Amazônia 
e a condenar a Rodovia Rio Branco - Çnl~ 
zeiro, que chamam aqui, que seria a _ _rodÕvia 
de Rio Branco até .Pucalpa, fazendo renascer, 
Sena,dor Leopoldo Pe(es, um!'l. yeiha il].triga 
entre nós brasileiros e o munPo vizi_php, que 
é de natureza hispânica de origem. Então, ·eles 
falam aqui que essa estrélda é um corredor_ 
neocolonialista até o Pacíficq. Porque a imery;a 
maioria ignora - E V. EX" disse-o muito bem 
-eles são ignorantes do assunto, sab~_m can
tar muito bem, sabem escrev:er artigos e lívros 
muito bons, mas sobre o assunto eles são 
ignorantes. Então,. essa ~strãda, a 3_64, qu~ 
V. Ex-- sabe, já está construída, o que se pre
tende é que ela seja paVimentada e a parte 
complementar ... 

O SR. LEOPOLDO PERES -0 desm~
tamento já houve. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Já houve. 
E a parte complementar seja construída para 
levar até a ligação com Pucé;llpa, no Peru. Ora, 
eu só lastimo é que entre os signatários figure 
um homem pelo qual tenho um grande res
peito intelectual, que é Mário Vªr_gas Uosa, 
porque é peruano e vai ser candidatÇ) à PreS!i
dência do Peru, e assina o documento que, 
de_ um modo infeliz, condena a -construção 
das hidrelétricas. Todo o plano da Eleti-obrás 
e da Eletronorte para _a Amazônia, se cons~ 
trufda_até o ano 2.01.0, é 0,2%_, são 2 décimo~ 
da floresta amaz.Qnica que serão objeto de 
inundação. E quanto_ ao co_rredor neocolonia
lista, bom, nós pagamos o preço de seremos 
o País mais desenvolvido hoje, apesar de todC?s 
os problemas na América do Sul. Agradeço _ 
a V. Ex• as referênciC~s mais urna y~. 

O SR. LEOPOLDO PERES- Multo obri
gado pelo seu aparte senador Jarbas Passa
rinho. O meu discurso cresce ~com f!le. 

Vou concluir, Sr. Presidente. 
_ Arnold T oynbee,_talvez um dos maiores his
toriador~ deste sécu1P_.. e-m seu livio A Huma
nidade e a Mãe Terra, faz uma previsão apoca
líptica do destino do nosso planeta no futuro. 

Diz ele que algum dia o Sol esmaecerâ, 
-esfriará, e a ten:a s_g__trans_formarâ numa imen
sa bola d.e neve girando no espaçO, de onde 
a vida tel-á sido -totalmen~e excluída. 

Sr. Presidente, essa visão aien$=ipada de a}. 
Qllhs Inilhões de anOs apavora-me! Saber que 
ali embaixo eS_tãriam o que Parmênides escre
veu, Sócrates, PlatãO,Aristótelest Cristo,. Bud<;l, 
Maomé, todos os filósofos, todos os místicos, 
todos _a,queles que, através do espírito, cons
truíram uma obra para além do tempo, saber 
que tudo isso ficaria q_culto sob a camada de 
neve e que, algum dia, se um viajante do espe· 
çC:tsiderai aqui parasse-parareparar a sua nave, 
ao contemplar aquela planura esbranquiçada 
não poderia adivinhar que embaixo de tudo 
acjuilo, milênios de civiz.aç-ão e de belez.a esta· 
vatn -oca1tos, e assim ocultos teriam desapa· 
recido para sempre. Essa perspectiva apavo
ra-me! 

Volt"emos à realida.fle_. É predso que a es_p&: 
c:ie humana preserve a Amazônia para evitar 
que um dia sua floresta desapareça e seus 
rios v:enham a-secar. Lembremo-nos de que 
a última gota daquele rio será a última lágrima 
a secar nos olhos do último homem. 

Meus- senhores, preservemos a Arriazôriia, 
para que dentro de nós inesmos não se cor~ 

·tem as raízes da Árvore da Vida. 
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Seh_adorCar~ 
los Chia:reiJi. 

OSR. CARLOS CHIARELU (PDS -RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador) -:-Sr. Presidente e Srs. SenadOres, 
o que me traz à tribuna desta Casa, h esta hora, 
é a necessidade imperosa, urgente, imediata, 
da Medida P(civisória n~ 63, editada pelo Poder 
Executivo e encaminhada ao exame do egré
gio- Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, entendo que essa medida, 
num ~me-sem passionalismo político, sem 
feição partidária, mas à luz de uma visão emí· 
nentem~nte técnka, de uma análise de natu
rezajuridica, está marcada pelo eivo da tríplice 
inconstitucionalidade. 

E em funÇão dessa incm1stitucionalida.de 
flagrante, em função da memória que precisa 
ser permanentemente ativada e reativada. de _ 
tantos _qua1;1tos, c_omo nós, fomos Constltu_ip.
tes e ajudamos a escrever o texto da atuaJ 
Carta Magna, que há de ser respeitada, preser
vada e, conseqüentemente, valorizada, é que 
me atrevo a fazer essas considerações, esses 
comentários e. ao fmaf, a proposta que_ me 
anima e me estimula nesta hora. -

Fala-se, e fala-se de maneira muito enfática 
ultimamente, dÕ chamado rombo da Previ
dência Soda!, E se- diZ qi:ie ele eStaria· susce· -
tive! de um agravamento trági-co, ou de uma 
incor:trolabilidade de equilíbrio, em razão da 
perspectiva de uma revisão no valor real do 
~lárfo mínimo. 

'I 

E começo-por aí, Sr. Presidente. Começo 
por aí porque gostaria de lembrar_ que em 
nenhum pais do mundo onde se tenha salário 
fraco se tem Previdência forte: É uma das re
gras mais elementares dos Estudos de Direito 
Comparado Previdenciário. A Previdência é 
forte onde o salário é forte. A PreVidência é 
eficaz onde se tem, efetivãmente, a c~paddade 
de apresentar um mercado de ~mprego e de 
trabalho - e-entre ambos há uma pequenã 
diferença, ni.aiS do que-ürTi ffiãtiz técnk:ô, uma 
realidade sociológica e económica - onde 
se tem um mercado de trabalho e de emprego 
capaz de abrigar as esi;lectâtivas de produção 
de uma sociedade or_ganizada. 

Se_ ~alário forte fosse elemento indutor de 1 

Previdência_ fraçÇ3, o que pensarmos da siste
mática previdenciária do seguro sociãl norte
americano, que -tem um salário nlíniino nove 
vezes maior qUe o nosso? Ou do sueco, que 
é oito vezes e meio maior que o nosso? Oü 
do alemão, que é oito vezes maior do que 
o nosso? E assim por diante, para não nos 
alongarmos em outros eXemplos, dos quais 
os Anuários da OrganiZação .lnternaciona1 do 
Trabalho nos apresentam detalhadamente e, 
sobretudo, um acOmpanhamento seriado. 

O que nos preocupa de inicio, Sr. Presi· 
dente, é o TalO-_ de que informações_oficiais 
nos ditem que o acréscimo do salário mínimo 
poderia levar a um rombo previdendário -
eni. tenTios de acréscimo e adição- segundo 
a Seplan, da ordem de 7.8 bilhões de ~ry_zadQs; 
e, segundo a Previdência Social, em termOs 
de _15 bilhões de _cruz.ados. Afinal de cohtas, 
qual dos dois valores é exato? OU nenhum 
deles é exato? _ _Ou ambos são imprecisos? Por
que não se trata de uma diferença de dois 
ou três pontos percentuais. Trata-se de uma 
diferença macrosc::6pk:a, maiúScula, inad_li'lis
sível em termoS de informação oficial, ambas 
veiculadas; ambas tomadas púbUcas através 
dé organisriloS vinculados diretaritente aos 
próprios centros de poder e ao próprio Go
verno. 

Sr. Presidente, o que aconte<::e é que a Previ
dência Social, hoje em dia, paga o preço -
e, aqui temos diante de nós e ao nos$0-lado, 
uma figura, coiilO- o ilustr_e Se.nador Jarbas 
Passarinho, cujo desempenho- à teSta do Mi
nistério da Previdência e AsSistência- SOCial 
sempre Jnereceu os maiores encômios, p-osto 
que fEiz valer as prerrogativas da pasta, quando 
no exercício da sua titularidade, 

O que acontece, atuaJmente, é que a Previ
dência paga, Pelo menos, por seis pecados 
caphais. · - ~ 

Erri plitrléiro lugar, a incapacidade da pasta 
e, conseqüentemente, a in"ação governamen
tal de pagar aquilo que é devido por obrigação 
constitucional e legal, isto é, de suprir os valo
res necessárfos ao custeio e_ suplementar às 
despesas adicionais. Então, não se paga o que 
se deve oficialmente. 

O seguil.do é que não Se cobra o que é 
deyido. Segundo infomi.ações as mais genero
sas, temos,- hoje, uina sonegação âa ordem 
de 15 a 20%, e uma evasão, que é um pouco 
diferente daquela, da ordem de 20 -a "25%, 
ou seja, a Previdê.nda deixa de cobrªr d~ quem 
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lhe deve, somando~se a evasão c:om a sonega
ção cerca de 40% do montante que devia 
haver como receita. efetiva. 

Em terceiro lugar, concedem-se _isenç~s, 
privilégios e gestos de generosidade para as
s_ociações f=omunitárias, -eritidades_ sociais, 
dubes esportivos, e até para estados e muni
cípios, às vezes, inclusive, com a cc-partici
pação do próprio Congresso Nacional, diga-se 
de passagem, Então, a Previdência Sõcial está 
dando o que não é seu, está_"_abrioqo mãq 
do que não lhe pertence, está des~rtando 
a obrigação que tem de arrecadar o que é 
devido para pagar o que tem <:omprometido 
com segurados, aposentados e pensionistas. 
Está aí o terceiro pecada capital. 

O quarto é a má administração patrimonial. 
Segundo dados _oficiais recentes, do próprio 
lapas, há 40 mil imóveis que pertencem ao 
património da Previdência Social, subub1iza
dos, inutilizados, ou desocupados, nem se 
transformam esses irn6Yeis, através do pro
cessame_ntp de venda, num património capaz_ 
de, aplicado, gerar receita especifica e, com 
isso, aumentar a capacidade orçamentária a 
nível de receita d~ instituição, nem se é capaz_ 
de, em os alugando, obter urna renda mensal 
significativa que equilibraria essa receita desa
justada, urna das origens espedficas do ramo. 

O quínto pecado capital são as fr~udes, que 
são endógenas e exógenas. As_ exógenas, faJa
se em cerca de 1 milhão de aposentadorias 
obtidas através de laudos falsos; através de 
beneficiários apóCrifos; através d.e aclcJentes 
pré-fabricados, e as endógenas nós a vimos 
aqui, e o Tribunal de ContaS, anre a denúncia 
aqui formulada, as corroborou. Aí está na últi
ma gestão, na penúltima ou na antepenúltima 
do Sr. Almeida Magalhães, agora punida pelo 
Tribunal de Contas. Os 343 _apartamentos 
comprados em Brasilia por preço triplicado 
em relação ao seu valor real e sem concor
rência pública. O prédio da Dataprev no Rio 
de Janeiro, comprado por um valor duas vezes 
e meio superior ao da avaliação; as quinhentas 
ambulâncias compradas da Qener:al Motors 
sem concorrência, com um valor estimado, 
ou melhor, superestimado, duplicado com re
lação ao mercado; as aplicações indevidas dos 
destinos arrecadados. Não falÕ em ;ato inidô
neo, falo ~m_de:;Mrtuam~uto do_recurso, quan
do se aplicou, quer em ltaipu, quer na rodOVia, 
Transamazônica, quer na ponte Rio-Niterói. 

Estão aí alguns dos exemplos_ da_de.stina~;ão 
indevida dos recur:;;os; da não captação--do 
devido; do abrir mão, anistiando recursos in
dispensáveis; da evasão e da so-negação, com 
uma complacência flagrante das entidades às 
quais cabia administrar, fiscalizar e inspecio
nar, para que o dinheiro da sociedade, que 
é o dinheiro do contribuinte e, futuramente, 
o dinheiro do beneficiário não fosse: desviado 
e para que não chegâssemos a essa situação 
lamentável, que se agrava com _quase 25 bi
lhões, isto é, 24.8 bilhões de __ dólares que se 
acumularam através dos tempos,_ na não arre~ 
cadação adequada, nos termos da Constitui· 
ção. 

Aí. está a origem, Sr. Presidente, de todo 
esse desmando_, d_essa trap~lhada, dessas irre-

gu]aridades, dessa incompetência, que acaba
ram por levar a esSe pro<::esso incontrolável 
e _incontida, que, agora, parece obrigar a solu
ções ~implistas- termO que seria pouco; sim
plórias seria_ o termo-_..:.... preconizadas nessa 
Medida Provisória n1> 63. 

O Sr. Jarbas _fassarinho - Permite V. 
Ex' um aparte, Senador ~rlos Chi~relli? 

o· SR- CARLOS CHIARELLI - Com o 
maior prazer, meu ilustre senador e compe· 
~ente ~-Ministro. 

_o_ Sr. Jarbas Passarinho - Muito obri· 
gado a V. Ex~.Eu gostaria de cha_mar a atenção, 
primeiro, para esta sínte$.e que V. ~ faz, que 
me parece muito importante, em__que classi
ficou, talvez por causa da sua crença religiosa, 
catóUca, __ de sete pecados capitais, ou seis pe
cados capitais ... 

O SR. CARLOS CHIARELU- Eu meh· 
cionei seis eara não ser tão canônico. 

O Sr. Jarbas Passarinho - ... para não 
ser tão s-oli,jário com o catecismo em si. Mas 
o· problema, para mim, deve ser realmente 
percu6do a partir do momento que V. ~ coJó
ca essas questões que são fundamentais. Por 
exemp_lo, pagamerito pelo Estado. Todas as 
vezes ·que a Previdência vai bem, e que signi
fica a economia ir bem, o que se passa ê 
que_-o Estado se retrai e Ministros deixam de 
solicitar ao Ministro· da Fazenda, ao Ministro 
do-_PiaOEiaffienlo, aquilo que é obrigação do 
Esi8áo, que é cumprir com à parte que lhe 
cabe na composição âO Custeio,_ Bem, lsso 
V. EX' há de convir que depende muito tam
bém dà ímpeto e do ãnímo de cada Ministro. 
Eu tive a oportunid~de de saber o que era 
Conta Gtáfica do Banco do Brasil, exatamente 
em 1984 quando eu obtive do Ministro DeÜini 

_ Netto o pagamento de um trilhão e duzentos 
bilhões de cruzeiros, da época, que o Governo 
devia.Jmóveis:_fizemos um levantamento, um 
cadastranlento cori1.pleto para entregar e en
tregãmos ao nosso sucessor, o eminente ex
GoverrladOr da B"ahi~, hoje _ca~didato a Vice

- Presidente_ pelo PMDB, deixamos pronto lá, 
inclusive com a sugestão das primeiras ven
das, como V. Ex" salienta aí, terrenos que_ não 
fêi'ri riehhuma utilidade para a Previdência são. 
recebid{u; como dação em pagamento. A Pre
vidência ê dcma de campo de futebOl, de cemi
t~_~o. de igrejas e de inúmeros outros ímõveis 
que ela poderia vender, além daquelas que 
ela tem, como V. Ex" salientou muito bem, 
aiuga por preços irrisórios, fica até mais caro 
administrar do que receber os aluguéis. _Não 
vi, nobre S.'enador Carlos Chiarem nada feito 
a esse respeito, e é}gora se fala em vei-tder. 
Fala-se agora em _vender de uma forma curio
Sa;-·porque, no momento er(l_ ~ue se vende 
fambêm, isso deve ser uma solução até CE!rtO 
grau, porqUe senão Se tirà· da Previdência a 
garantia qu-e é ·a reserva técnica, porque a re· 
serva de_ c;ontingênda já, não tem, porque já 
a -dilapicfa~rain durante vários sem.estres e não 
â repuseram. Fih.al[Jlente _a fraude, que é um 
outro ponto- qUe V. Ex' salienta muito bem. 
TiVemos de apelar para a Polícia Federa! para 

poçier naquela altura, e V. Ex' _me dava sempre 
a hora de trocar idéias cori1ígo no Ministério, 
quando me visitava ... 

O SR. CARLOS CHIAREUJ_ - Quando 
eu ganhava sobremªneira nessa troca, evid~n~ 
temente. 

O Sr. Jarba:s Passarinho- Ao contrário, 
acho que o MinistrO se beti.é_fidava. Então, na
quela altura V. EX' há de estar Je.mbr~d6 -que 
houve, por exemplo, um superintendente de 

. um dos grandes hospitais d_o Brasil, o Hospital 
Matarazzo, que (ai devidamente- investigado, 
preso, e ele recorreu ao TJibunal, primeiro via 

· singular, depois Tribunal Pleno e continuou 
preso, porque tínhamos feito com a PolíCia 
Federal um trabalho completo. Depois dois 
médicos, Presidentes daquela associação, AH
MED, também forãi'ri presos. Mas a impressão 
que eu tenho,_ nobre Senador C&rlo_s Chiarelli, 
é q-Ue logo-dépois di~ 19_85 a Nação ç_r_e~ceu, 
o·PJB cresceu 8%, houve majs 1 mUhão- e 
600-~lnil~novos empregOs e -pa"rolftudo -iSso. 
Então, parece que ·não há mais fraudE!, que 
V. Ex" agora está trazendo ao conheçirnento 
do País. t: uma pena que não haja continui
dade nem hã repósis;ão de reserva de contin
gência, e _que se busque uma solução que 
é esta que V. Ex chamõu de simplista ou sim
plória mesmo. Porque quando cheguei à Pre· 
vidêricia Social no <:i_ov~mo Figueir~4o, em 
plena recessão econômiç_a ~ _you até olnitir 
o -D.Oil)e do técnico ~-quem rile dirigi na oca· 
sião, pedindo que me apoiasse e era·urri" iióme 
de gréU)de_ e;o;pressão no Brasil; a resposta que 
ele me deu foi essa: "ãunl.e_nte as alfquotas" 
e eu não segui esse conselho. De maneira. 
que V. Ex• coloc~ a matéria de uma forma 
que me parece l.lltla crítica absolutàm"ênte lr
responcUveJ e eu sei que V. EX" é um dOs ha. 
mens mais dediCados ao estudo de Pr~vidên
cia n6 Brasil, e estimo que -_O_ão tenha sido, 
POiS é o sucessor que eu goStarra de -ter tido 
h9 .Mlnistêi'i~. -

O SR. CARLOS CIDAREU..f- Lamento 
que V. Ex'__ não tenha ãinºª- chegado à Previ~ 
dência para que isso" possa· ter acontecido .. 
Mas, ilustrl'! Sei:tador Jarbas Passarinho, agra
deço profundamente a suá manifestação Pelo' 
depoimento, ilão apenas qualificado técnicª 
e moralmente, mas também por ser ele decor
rente de uma convivêriciã cõin. a ·realidade 
dos fatos:-

v. Ex• lembra perfeitamente- á iriexfStência 
nesse !?a§ de um sistema de previdência que 
tenha u~ mero mecanismo indispenSável de 
reserva técnica Nós vivemos Uma Prr:!Vidêilcía_ 
no Brasil que ao invés de~ ser um sistfm_a- âe 
capitaliZação é um Sistema ~de reparto, isto 
ê, o que .se arrecada hoje paga-se ama_J1há. 
lsto quando se arre-c::ada hoje e quantos~ arre

-c:ada hoje. E como não se arrecada o sufi
ciente, paulatina e ProgresSivamente- adotarn.:. 
se· medidas como esta para faZer a i:ori'lpen. 
sação, que decorre da ineXistência de um pla
nejamentb çapãZ de mobilizar reservas com
patíveis e adequadas. 

O que mais r_ne preocupa, Sr. P!'E;!sjde:nte~ 
é o fato de que se-esteja na- justificã.tiva da 
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medida provisória _es.sa __ barbaridade técnica, 
de que elevação de_salárlo_é instrumentoJndu
tor de desajuste de equilíbrio orçamentárlo na 
Previdência Social._I_s_s_o ê_ _exata_mente o con
trário da verdade dos fatos; s<)!áriº sólido, mer
cado de trabalho equilibrado, pleno emprego 
são os únicos antídotos capazes de inviabj_lizar 
o desequilíbrio orçamentário da Previdência; 
Isto aqui e em qualquer lugar do mundo. ECo
nomia aquecida, capacidade efetiva de apro
veitamento de mão-de-obra, elevação de valor 
real de salário é o que gera arrecadação e, 
conseqüentemente, possibilita redução do nú
mero de beneficias, porque não havendo de
semprego reduz-se o número de bene.ffçios, 
diminui a incidência -do~ a...YXtliQ_s d~sses -
o Ministro haverá de concord~r <:;onosco ---:-
decai a folha de pagamentos e, conseqüente
mente, aumenta a receita com menor despesa 
e temos o superávit. 

Está aí, o exemplo não apenas do seu perio· 
do de gestão, como depois naquele periodo 
de e~onomia aquecida do Plano Crl,lZ?Ido, 
quando tivemos um acréscimo substanc_i_al na 
área ocupada, em matéria de mão-ele-obra. 
e tivemos um acrésçimo de salário real Dtsso 
decorreu o quê? O prestígio do ex-Ministro 
Waldir Pires, por""ter feito -uma gestão Sl,.lpera
vitária- não lhe tiro o_s m.éritos d_?l seriedade 
e da idoneidade; a conseqüência, acima de 
tudo e prioritariamente; de-üma sitUação de 
economia em regiine de crescimento, de eco
nomia aquecida de um país VOltado mais à 
produção do que à especulação, mais voltado 
ao emprego do que à recessão; essa é a _única 
fonte que o mundo inteiro conhece. Não se 
trata de examinar trata_dos de previdênda, tra
ta-se de examinar a realidade econôrnica do 
mecanismo de equilíbrio receita-despesa. 

Mas agora parece que estão inventando 
uma nova Previdência no Brasil, isto é, de que
salário acresddo, acr_éscimo nas folhas, au
mento da mão-de-obra ocupada significa, por 
conseqüência déficit previdenciárlo. Será a pri
meira vez, na história da humanidade, que se 
vai tentar provar isso. Porque a Previdência 
mais equilibrada que se conhece no mundo 
inteiro, e isto há 50 anoS, é a da Suíça; é 
a modelar, é aquela exemplar, é aquela que 
tem reserva técnica, reserva firianceira, siste
ma de capitalização, independentemente do 
sistema de reparo. E o que acontece na Suíça? 
Uma inflação que chega à casa de 1% ao 
ano e uma mecânica de salário real perma
nentemente preservada e crescente, Es_t_á aí 
o exemplo. 

Então, não há como provar a tese, a não 
ser que se corneta o mais lamentável dos pro
cessos de inveraddade assumida, de que infla
ção, salários corroídos, salários aumentados 
formalmente, mas reduti~os realmente, são 
capazes de trazer equilíbrio no sistema previ
denciário. 

Por isso, Sr. Presidente, faço esses comen
tários. Mas o que me. traz_ uma preocupação 
maior, objetivamente, além desses comentá
rios, é o conteúdo da Medida Provlsóri~ _n9 

63. 
EntendO, data ~enia, ilustre juristas_ desta 

Casa, e os veJo tantos, e tão capazes e tão 

lúcidos, qt.ie esta medida provisória - e não 
vou entrar em detalhes da hermenê~tica ou 
da eXegese- rios seus arts .. 13 e 14, sobre
tudo, é- de uma violência contraditória com 
a.Constituição que aprovamos, que tenha ca
pacidade de ser triplicemente inconstitucionaL 
Choca _conl o art. 201, § 29, da parte perma
nente onde se diz do ç:ompromisso deste País, 
da sociedade br_asU_eira, a nível da Constitui
ção, de preserva( o valor real do Qenefício. 
A medida provisória tem por finalidade estabe
lecer um processo cresc:ente d~ corrosão do 
benefício. Isso ninguém hAverá de ter a possi
bilidade de provar contraditoriamente. 

0-art. 58, das Disposições Constitucionai_s 
Transitórias dá a garantia de ganho do valor 
inicial do beneffcio, calculado na base de salá
rios mínimos; é explícita a expressão com rela
ção ao vínculo dos salários mínimos. 9. qu~ 
faz a medida provisória? Retira a figura da vin
culação aos salários mínimo~. afasta essa ga
rantia._ Então, queima-se_ a garantia do Yalor 
real,_ tirã-:.se a vincu!açao do salário m_ínimo, 
que são dois dispositivos: um na parte perma
nente _e outro_na_s_Disposições Transitórias da 
Constituição. E temos menos de 6 meses -
creio: pouco mais d_e 6, 8 ou 9 meses de 
vigência da ConstituiÇão. Então, não daria pa
ra nascer um fJ!ho tão espúrio que ainda não 

_ completou 9 meses. 
Pois bem, está aí contido no texto, de ma

neira expUcita e expressa, essa negação da 
garantia constitucional que nós aprovamos, 
que nós consagramos. E, mais: a Constituição 
estabeleceu um princípio pelo qual nós deve
ríamos resgatar a dívida histórica e acumu
Iaàà --

A Previdência- éstá anunciando a cada meia 
hora, na televisão, em cores, que agora a Previ~ 
dência está pagando o seu débito. t: pagar 
para ver, pois_ a -propaganda inforlna que ela, 
agora,_ está realmente restituincj,o aquilo que 
deve. Mas, o que é fantástico é que, ao mesmo 
tempõ' em· que se paga o valor acumulado 

_ .99 débito com relação à corrosão em função 
do desajuste entre salário real e benefícios, 
começa-se_ ur:p. processo que levará de novo 
à mestna enfetmid_a_de. É i_sso que toma difícn 
entender _e que toma inadmissl"{el aprovar. 

Porque, se _é_ bom aquilo que o Governo 
§tá anunciando que a Constituinte aprovou, 
qUe a ConstituiçãO con_sagrou, é ruim Isso que 
es~ na medida provisória. Não há como aCei
tar as duas medidas. Ou restab-elecemos a 
paridade, _o valor orlginal do númerO de salá
do_s mínlmos,_,e o Governo anuncia que está 
pondo em prática a disposição ·constitucionãl 
- e se isto é verdade - ou não temos que 
fazê-lo. Se não temo_s, aprovamos a medida 
provfsórla, e os anúnciol:; publicitários são In
verídicÇJs, e_ o Góvemo está gastando o que 
não deveria gastar, porque vai de novo passar 

- ao confisco no valor do beneficio. 
Em terceirO luQa_f, Sr. Presidente, além do 

problema do valor- real, ãlém do problema 
com a_ correlação do salário mínimo, vem_ o 
problema_ da cobrança do contribuinte. ESlá 
cl~. no art._150,_~ii:lçis'o 111, letra b, qÚe tributO 
só pode ser exigido·a partir do próximo exercí
cio, àquele 9ue a lei consagrar. 

t um princípio elementar de anuidade Ol.! 
anualidade, como queiram. Pois bem, o Su~ 
premo Tr~unal federal f!ã() tem uma, ny~_s 
quatro decisões com trânSito _emjulgador_di
zendo que o Finso_cial tem a natur~a juridica 
de imposto, quer queiramos ou não. Cabe:: ao 
Supremo, intérprete correto, intérprete com
petente da legislação, definir a natureza jurí
dicª-. do b:ibuto, e o definiu. Agora,_ ~aixa-se 
uma norma, estabele.c~~se um aumento do 
Fmsocial e de®-se ~m aQe_rto, porque o texto 
deiY.a em aberto se entr_a em vigênciÇJ. imedic;t· 
tamente já cqmo medida provisória ou, se 
quando muito, reporta~se ao início da vigência, 
nos termos do art. 195, _§ __ 6°, àquela vigência 
das contribuições sociais, que é a que dá um 
prazo de três meses. Tanto na vigência ime
diata, como na vigência de noventa dias, da 
mesma maneira, se agride o texto constitu~ 
clonai Pela interpretação correta, com trãnslto 
e!ll ju.!gado _do_Supremo,_ que remete a·vig~!J.
cia desse dispositlvo apenas para o exerCido 
do ano vindourO. _ 

Então, estamos conseguindo, com essa 
medida, agredir os beneficiários, aposentados 
ê pensionistas, que serão corroídos de seu 
direito fundamental, da relação com o salário 
mínimo e da preservaçãO do valor r~al, e_ agre- _ 
dir contribuintes da Previdêncta, tr<Walhado
res, autónomos que têm e nem são empre
gados e empresas que se vêem constrangidas 
a pagar o que não devem para poderem fazer 
frente ao rombo referido, que é o défi_cit, de 
não ter~se cobrado daqueles que devem. Essa 
é que é a verdade. 

E por isso, Sr. Presidente, uhimando o tem
po que me foi dado, submeto à consideração 
do Egrégio Senado da República, um projeto 
de resolução que diz apenas o seguinte: 

PROJETO DE RESOUIÇÃO DO SENA
DO 

N• 27 DE 1989 

Dispõe sobre proposta de ação direta 
âe lnconstitucioiJalidade da Medida Proviw 
·sória nr 6.]._ a ser proposta pela Mesa do 
Senado Fei:Jeral, perante o Suptemo Trf· 
bunal Federal. 

Art. 1°- EaMesa-doSenadoFeOe-raiãuto
-rl,;::ada a propor ação di reta de inconstitucio
nalidade, perante o SUpre[I!q_ Tribunal Federal, 
contra a Medida Provisória no 63, de 1 o de 
jUnho de i 989, ilos termos do art. 102, inciso 
I, alínea "a", combinado com o art. 103, inciso 
O, da Constituição Federal. 

Art. 29 Esta resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação 

A Mediçla Provfsórla n"~ 63, de 1 o de junho 
de 1989, que altera a legislação de custeio 

. d<!- Preyiçlência Social, objetõ -do Projefi:i--de 
Resolução sob exame,-iem por objetivo, a um 
so· tempo, elevar as _alíquOtaS de contribuição 
dos segurados e çlesl{incular o valg_r dos bene· 
tídõ&ao salário mínimo. Ambas as_ iniciativas 
Conflitaffi com diSPôSíç-ões expressas da 
Constituição Federal. Com efeito, dispõe o art. 
5_8 do Ato das Disposições Transitórias, que 
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os beneficias de prestação continuada, vigen~ 
tes na data da promulgação da ConstituiÇão, 
terão seus valores revistos, restabelecendo-se 
seus valores e conseqüenfe poder aquisitivo, 
expresso em número de sa/ánOs mfnknos, que 
tinham na data da concessão, obedecendo-se 
a esse critério de atualização até a implantação 
do plano de custeio e benefidos. d pagamen
to das diferenças está sendo efetuado, visto 
que o prazo é de 7 meses, contados de 5 
de outubro de 1 988~ data dã prornulgaç!o 
da Constituição Federal. _ - _ 

Ora, Os artS. 14 e 15 da M'edida Provisória 
n"' 63;- -conflitarn, de ~forlTiâ --i.ileqÚiVOca, com 
o disposto no art 58 do Ato das Disposições 
Transitórias da Corts1itUiçaO Federal, na- me
dida em que procuram impedir que se asse
gure a manutenção dos valores dos beneficias 
expressos em salários mínimos, na plor das 
hipóteses, até a impla_ntação do plano de cus
teio e benefícios, cuja -ir1iciatiVaQo Presidente 
da República, éstá atrasada a contar de" 5 de 
abril de 1989. · · 

Contraria, também, a Medida Provisória no 
63; o-dispoStono iirt."2lfí, § 2~. da ConstitLÕção 
Federal, que dispõe verbls: 

"§ 2~ É assegurado o reajustamento 
dos beneficieis para preServar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, confor
me critérios definidos em lei." (Grifos nos
sos) 

Bem verdade que a asseguração do valor 
real dos beneficies depende de critérios defini
dos em lei. Entretanto, nenhuma lei (e a Medi
da Provisória tem força de lei) poderá regula
mentar em contrário, isto é, sem deixar de 
assegurar, em caráter permanente, o valor real 
dos beneficlos. Por isso, rio particuJar, a Medi
da Provisória no 63, é, também, manifestamen
te inconstitucional. -

'Por fim, a Medida P?ovisórta no 63, fere, mof
ta1mente, o que preceitua o art. 150, inciso 
lU, alínea b, da Constituição Federal, quando, 
ao assegurar garantias aos contribuintes, veda 
à União, _aos Estados, ao DistritO Federal e 
aos Munidpios, a cobrança de tributo no mes
mo exercício fmanceiro em que haja sido pu
blicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

Cumpre; ainda, salientar que, -ao contrário 
do que entende o Poder ExeCutivo, n"ãO se
aplica ao caso da Medida Provisória em exa
me, o disposto nos §§ 49 e 59 do art. 195 
da COnstituição Federal, por isto que não se 
está majorando ou criando benefido previden~ 
clário, mas apenas ê imPerativo qlle-se -Cum
pra o mandamento constitucional de que o 
valor real dos benefícios seja mantido, pelo 
menos, até que se estabeleça o novo plano 
de custeio e benefícios da Previdência Social. 
Enquanto isso não acontecer, (e não se sabe 
em que termos será implantado), são, consti
tucionalmente, intocáveis os critérios que as
segurem a paridade de valores_ com salário 
mínimo. 

A· majoração para 1% (um por cento) da 
contribuição do Finsocial (art. 9'1 da· ·Medida 
Provisória) é,- também, inconstitucional, visto 
que o Supremo Tribunal- Federal tem enten
dido que suas contribuições têm natureza tri-

butárla. estalido, Poiti:mtà:sUjeiti:ts ao princípio 
da anualidade. Pouco importa que as contri
buições se destinem à Previdência Social. Es
se fato não lhe retira sua natureza jUrídica que 
continU-a Sendo a mesma- tributária. Portan
to, embora o art 9'1 não esclareça, seja entran
do em vigor de imediato, ou no prazo de três 
meses, haverá sempre a eiva de inconstitu~ 
cionalidade. 

Por Isso, tendo em vista que o Presidente 
da República vem-se utilizando abusivamente 
do instifiitOcrafo\ediâa Provisória e, esta, como 
sabemos, iem vigência imediata, urge _que_a 
Mesa do Senado tome a si a iniciativa de pro
por açã() direta de incons_titucionalidade _ pe
rante o supre-mo Tribunal Federal, para fazer 
cessar os efeitos danosos contra os segurados 
da Previdêncía Social, que, de resto, não têm 
nenhuma Culpa pelos p-roble-mas enfrentados 
atualmente pelo sistema. Pelo contrário, o défi
cit anunciado como existente, pode ser, legal
mente,'questionado, na medid~ em que o dé
bito aa União, resultante do não pagamento 
da folha dE: pessoal e das despesas adminis
trativas, segundo tem anunciado a imprensa, 
seria maior do que o total do débito existente. 

Sala das Sessões, .5 de junho de 1989 . .:.._ 
Senador Carlos Chiare/li 

Do que se trata?Trata-se dessa notável prer
rogativa que a nova ConstituiÇão deu à socie

__ dade_brasileira através do art. 102, pelo qual 
cab_e ao Supfemo Tribunal Federal processar 
e julgar, em caráter originário e definitivo, ação 
direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federa] ou estadual. 

A medida provisória, ou é um sucedâneo 
da lei, ou é também um ato normativo federal. 

E diz o art. 103, complementando o art. 
102: 

"Art.: 103:- Po_dem propor a ação de in-
cOhstftüdonalidade: 

-I-o Presidente da República; 
D-a Mesa do Senado Federal..." 
P9r l:;;$o, e agora ~ejo com alegria. como 

também via com alegria a sessão presidida 
pelq ilustre Senador Pompeu de Sousa, a ses
são sendo presidida pelo ilustre senador titular 
da-Presidência,-SenadÓr Nelson Carneiro, que 
:Setnllté foi' um· horrlem tao vinculado aos te
mas sociais e, particularmente aos direitos efe
tivos dos previdenciários _brasileiros, sobretu
do das categorias tão desa"tendidas, que nem 
greve podem fazer. 

Está em nossas mãos, Sr. Presidente, o di· 
reito inàlienável que a Constituição - que V. 
~ ajudou com muito mais brilho e compe
tência do que eu a fazer - nos deu, o direito 
e acho que o dever de propor imediatamente 
ao Supremo Tribunal Federal, em face da trí
plice evidência da inconstitucionaHdade e 
usando os arts. 102 e -103 da Constituição, 
a ação direta de inconstituCionalidade. 

Por quê? Porque, com ela, haverá de se 
enSihã"f a quem ainda não aprendeu que o 
caminho das novas medidas legislativas passa 
pelo respeito a este livritlho. Em segundo lu
gar, uma vez reconhecida a inconstituciona
lidade, através dessa medida tão liberal e eficaz 
que foi instituída pela Constituinte, que é a 

ação direta -de -inconstituCionãiidade, haVe-re
mos de cortar cerce, haveremos de evitar não 
através da disc~ão longa de um mês, mas 
através_da deCiã-ração prévia de incoilStitució· 
na1idade, qualquer efeito_ dos tantos efeitos da
nosos dessa Medida 63. 

Antes d~ mais_ nada, Sr. Presidente, ela ~ 
inconstitucional, e o·que é inconstitucional nãQ 
pode vicejar. Sobre ele não há de haver debate, 
nem discussão, nem qualquer medida com
plementar. A inconstitucionalidade é um tu
rOor malignO, que haVerá de inocular inv:iãbi
lidade de continuidade a atas dessa natureza. 
~SirVa isto como medida pedagógica e como 

uma demonstração_ do Poder Legislativo e 
desta Casa, tão bem dirigida por V. Ex•; para 
ensinar àqueles que ainda não aprenderam 
que este livi"o há de ser respeitado; e que as 
soluções para os problemas sociais devem 
ser buscadas compativelmente com os ensi· 
namentos e diretrizes da Constituição Nacio
nal. 

Fica, po!s, a proposta submetida ao Egrégio 
Plenário desta Casa.. Ol:trigado. (Muito bem! 
Palmas) 

Durante o dJ'scurso ·do Sr. Carlos Chia
re/li, o Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 Secre
tário, deixa a cãdeira da Presidência que 
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Pre· 
sidente. 

COMPARECEMJ.WS oSSRS. SENAlióRES: 

airlos De'Carlí - Aureo Mello - Oli:tvo Pi
res - Jarbas Passarinho - Moisés Abrão -
Hugo Napoleão - Cid Sabóia de Carvalho 
- Josê Agripino - Marcondes Gadelha -
Divaldo Suft!agy -: Jamil Haddad - Itamar 
Franco -lrapuan Costa Júnior- Maurício 
_Corrêa -Loureri1berg Nunes Rocha -Carlos 
Chiarelli -_José PauJo Biso I. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- Fmdo o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Projeto de Lei da Cãinara no 88, de 
1976 (n~ 1.106/75, na Casa de origem) 
que dá nova redação aos §§ 3~ e 4o do 
art 29 da Lei no 5,584, de 26 de junho 
de 1970,_ que "dispÇ>e sobre normas de 
direito processual do trabalho, altera dis
positivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, disciplina a concessão e presta
ção de assistência judiciária na Justiça 
do Trabalho, e dá outras providê_n_~!as". 

A Presidência, nos termos do art 369, alínea 
_ ''a", do Regimento Interno, e conforme o Pare

cer n9 58 da Comissão de Constituição, Justiça 
e _(idadania, declara prejudicado o Projeto de 
Lei da Câmara no 88, de 1976. 

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida co
municação à Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Projeto de Lei da Cârnara n7 141, d~ 
1977 (nQ 1.068n5, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o trabalho_ do excep
cional nas oficinas protegidas e em traba
lho competitivo. 

A Presidência, nos termos do art 360, alínea 
'"a", do Regimento lnterno;--e-conforme Pare
cer n"' 58, de 198~. da C~m.isSãó -de CQnsti~ 
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara no 141, de 
1977. 

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida co
municação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Catnelro) 
-ltem3: 

Projeto de Lei da Câmara nQ 21, de 
1980 (n9 l.OI5n9, na Casa da origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 8:' da 
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que _cria o Fundo de Garantia do Tempo 
de Se!VIço, e -d,á outras providências. 

A Presidência, nos termos do art. 369, aijne~ 
"a", do Regimento Interno, e conforme Pare
cer n9 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cid!ld.anLa, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 
1980. 

A matéria vai ao .Arquivo, feita a devida cO
muntcação à Câmara doS Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CameifO) 
-ltem4: 

Projeto de Lei do Senado _ _n..:_ 50, de 
1979 - Complementar, de autoria do 
Senador Nel:son _ Canieiro, que introduz 
alterações na Lei Complementar n~ 26, 
de 11 de s_etembro de 1975, que unificOu 
o Programa de Integração Social (PIS) 
e o Programa de Formação do Patrimô· 
nio do Servidor Públic.o (Pasep ). 

A Presidência, nos termos do art. n? 369, 
alínea "a·: do Regimento Interno, e conforme 
Parecer n" 58, de 1989, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, dedara prejudi
cado o Projeto de ~~ da Câmara n9 50, de 
1979 - Coinplementar. -

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida co
municação à_ Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-item5: 

Projeto de Lei do Senado n9 53, de 
1979, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta e altera dispositivo 
na Lei n9 6. 179, de_ 1_1 de dezembro de 
1974, que instituiu amparo prevídendário 
para os maiores de setenta anos e para 
os inválidos. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alinea 
"a'; do Regimento Interno, e conforme Pare· 
cer n9 58, de 1989, da Comissão de Co.nsti~ 
tuição, Justiça e Cidadariia, declara prejudi
cado o Projeto de Lei do_Sehãdo n" 56, de 
1979. 

A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnefro) 
-Item 6: 

Projeto qe Lei_ do Sen_ado n9 152, de 
1979 :--:-_CorilPiemehtar, de autoria do 
Senador Franco Montoro, que permite 
aos assalaridados a utilização do Pis!Pa
$ep para o ct.isteío de curso superior feito 
pelo próprio interessado ou por seus de
pendente_s. 

A Pfesidência, no termoS_ do art. 369, alínea 
a, do Regimei-tto Interno, e conforme Pafecer 
n" 58_,~ de 198$, da Comlss!io de Constituiç:~o, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado _o 
Projeto de Lei do Senado no 152, de 1979 
- Complementar. 

-A matéria vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

PrOjeto de Lei do Sen~_Qo no 19õ;-_de_ 
1979 ---:-_-complementar, de autoria do 

- ~~r~·sen.adoi---pranto Montara, que dispõe so-
----ore o pagamento de p{:ns-ão aos depen-

dentes do trabalhador rura1 falecido antes 
de 31 de dezembro de 1971. 

A Presidência, nos teirrios do art. 369, alinea 
a. dQ_Regimento Interno, e conforme Parecer 
nQ 58; ·ae 1989, da Comissãç_ de Constituição, 
J_1,1stiça ·e Cidadania; declara prejudicado o 

_ Projeto de Lei do S~nado IJ~ 196, _de 1 ~79 
-COmplementar. · 
- A matéria vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 8: 

Projeto de Lei do Senado n? 153, de 
_1980~- Complementar, de autoria do 

_ "SenadOr Franco Monto r o, que· estabelece 
que o Pís-Pasep terá correção anual com 
base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, -do Regimento Interno, e conforme Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidádariia, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Sena<io _n9 58, Qe 1980 -:-·
COmplementar. 

A matéria vai ao arquivo. 
- - - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carlle1r0) 
-Item 9: 

Projeto de Lei_!;fp_S_enado __ no 217,_ de 
1980 _ ~ COmple~entar, de autoria do 
Senador_ Henrique Santi\Io, que faculta 
aOs participantes do Fundo de Participa
ção. Pis-Pasep a utilizaçãC? do Saldo de 

-----:- seus depósitos para construção da casa 
própria ou aquisiçãO de imóvel já edi~
c_ado. 

A Presidência, hos tennos do art 369, alínea 
a, do Regimento lntenro, e coi1forme Parecer 
n9-58,_de 1989,-da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudic~do o 
Projeto de l.,ei do Senado n? 217, de 1980 
..:.;_ ComPleriieii.entar. 
---A matéria vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a inatéria constante da- Ordem 
doDia. · 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Wil

son Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB-MS. 
Pronuncia o seguinte discurs_o._Sem revisão 
do orador.)- Sr. Preisdente, Srs. Senadores, 
recentemente fomos nós, Parlamentares, con
VOcados para ouvir o nobre Ministro Bayma 
De~ys. a respeito do projeto "Nossa Natureza", 
que o Senhor Presidente da República desew 
java enviar, como dé fato o fe~ a esta Casa. 
Ouvi atentamente o que disse o ilustre Minis
tro. A matéria de que tratou S. EX, relativa 
ao meio ambiente, cujo "Dia Mundial" se ceie· 
bra nesta data, é fascinante. E S. Ext so_ube 
abordá-la com serenjdade e paciência. T enni
nada a exposição, tive oportunidade de trocar 
rápidas palavras com S. EX' e -disse-lhe que 
a matéria estava bem colocada, mas que não 
havia sanção - pelo menos disso S. & "não 
tratou na palestra - em relação às infrações 
habituais, contuma,zes, perniciosas, terríveis, 
para a fauna e flora brasileiras nesta questão. 

Sr. Presidente tenho cont'fvio" ÍI'ltimo com 
o problema ambiental, pelo gosto, que não 
é apenas meu, que não é apenas qosso, dos 
parlamentares - Senadores e Deputados --.
dos políticos,_ mas esse gosto pela questão 
ambiental é. hoje, de toda a sociedade brasi
leira. Questão apaixonante, porque, na verda
de, não há, a meu ver, tema mais importante 
em discuss-ão, em pauta, nós dias de hoje, 
do que esta matéria, matéria que, de restõ, 
ficou desprezada largo_tempo neste País e que 
foi trazida à baila, primeiramente, pelo pov_o, 
nas ruas; foi trazida à_ discussão, primeiramen
te, em sociedades pequenas, para, depois, co
meçar a vir para escalões mais altos, acabando 
-como acabou- sendo incluída no próprio 
texto da nossa Constituição, no Título VIII, Ca
pítulo VI, no art 225. Em um só artigo, maS 
em diversos iteits e parágrafos, a matéria está 
ali muito bem colocada. E, agora, chegam 
ao Parlamento os eStudos convertidos em pro-: 
jetos, do Palácio do _Planalto, visando regula
mentar a Lef do Meio Ambiente e tratando, 
também, de agrot6xicos, _sua produção, seu 
comércio, sua fiscalização; tratando, particu
larmente, da questão dentro da floresta Ama
zônica e criando um fundo ambiental. 

O assunto sobre o qual vou falar é__simples · 
e foi abjeto, como disse, de minha fala, com 
o Ministro Rubens Bayma Denys. Eu dizia que, 
como Governador do Estado de Mato Grosso 
do Sul, havia tratado dessa questão e havia 
tfdo as maiores difiCt.lldadeS ·em relação à infil
tração, à infestação dos chamados Cowelros 
dentro da área pantaneira. O Pantanal, Sr. Pre
sidente, é uma grande planfde sedimentar, 
constituída de 140 mil quilômetros quadrados, 
que ocupa Uma pãrte do Estado de Mato Gros
so e outra do m~u Estado, Mato_ GroSso do 
Sul. A parte do ÊStado de Mato GrosSo do 
Sul é cOnstituída de 2/3 dessa área de 140 
mil quilônletfoS quadradOs. Os que ali habi· 
tam, os fazendeiros, os seus empregados, os 
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chamados peões, esses, ao longo dos dlJzen
tos anos de ocupação, jamais prejudicaram 
a fauna e a flora do Pantanal. Foram sempre 
prudentes, moderados, conservaciontsta,s. O 
choque só _&dv~io, os maleficias só se _toma
ram conhecidos no Pantanal quando os gran

. des agricultores, adquirindo terras e fazendo 
o desrnatamento dos aflu_entes maiores da 
margem esquerda do rio Paraguai, no Estado 
de Mato Grosso do Sul, proprocionaram um 
volume imenso de residuos de terras arrastada 
pelas águas até o leito- dQS: rios, assoreando 
esses mesmos rlos, principalmente o rio Ta
quari, o Principal afluente da margem esquer
da do rio Paraguai, no Estado de Mato Grosso 
do Sul, e-, também o rio Itiquira, na fronteira 
dos dois Estados, ao norte de Mato Grosso 
do Sul e ao Su1_de Mato Grosso. 

O Sr. Mendes Canale - Permite V. Ex 
um aparte, nobre Senador? __ 

OSR- WILSON MARTINS- Como não, 
ilustre Colega 

O Sr. Mendes Canale-- Nobre Senador 
Wilson Martins, V. Ex" fala com muita autori· 
dade sobre a questão do Pantanal. Governa
dor, como foi, do nosso Estado, honlem que 
conhece em profundidade os problemas de 
Mato Grosso do Sul~ não descurou, durante 
a sua gestão, dOs problemas atinentes a essa 
região. E percebo a satisfação de V. Ex" quan
do vê chegar esta- Casa ãif-piimeiras provi
dênCias em relação ao meio ambient~. Meu 
prezado Senador, fico num misto de alegria 
e tristeza. Tristeza, que aproVeito para externar, 
porque de há muito a sufoco nos meus sentiw 
mentes: o Governo· ac:orda tarde. Quando eu 
ainda estava à frente da Sudeco, e O-seU-hoje 
Chefe da Casa Ovil era Ministro do Interior, _ 
o Presidente José Sarmw fez -uma reunião, 
para a qual fui convidado, e a sua expressão 
foi a seguinte: "Vamos salvar o Pantanal. O 
Presidente está preocupado com o Pantanal". 
Presente estava o Ministro Dení Scliwaru:, e 
mais de doze técnicos. Com a exposição que 
filemos a respeito do problema, disse o Minis
tro Deni Schwartz que deveria ser __ entregue 
a solução à Sudeco.- Dentro qos e:itudos que 
havíamos iniciado, desde_janeiro de 1986, co
nhecíamos em profundidade_o problema, por
que ele não foi estudado só pelos técnicos 
da Sudeco, mas foi deba_tido por toda a comu
nidade do Pantanal. Particip~ram dos debates 
principalmente os nossos pantaneiros, os ho
mens que conhecem o problema, como V. 
Ex" mesmo-eStá acentuando no s~u pronun
ciamento: Homens que dera!TI_ uma partici
pação rnt,lito _grande para que pudés_semos 
c:he_gar a elabo_rar Q Pró-Pantanal, um decreto 
que, como havia solicl_tado o~Presidente da 
República, procurava salvar o Pantanal. Nós, 
que já havíamos feito esses estudos com toda 
a comunidade_, os apres_entarnos, de imediato, 
e não_ ficou só no projeto ou no decreto, nesse 
esboço, nessa minuta, uma exposição de mo
tivos, meu prezado_ Sena:dor. Buscamos recur
sos junto ao Banco Mundial. Conseguimos 
esses recursos e.até_ hoje o Pró-Pantanal ine
xiste. As medidas adotadas com_-os recursoS 

que vieram do Banco Mundial não correspon· 
dem, nem de perto, àquilo traçado em est_udo 
peloS pfôprlos homens do Pantanal intereg.. 

_ Sados no problema. V. EX acentua muito bem 
"essa planície enOrme··. e a preocup~ção que 
tem com o chamado "entorno do Pantanal", 
bem coino- o a:ssoreQmento dos nossos rios, 
porque a planície é altamente sacrlficáda com 

-o- trabalho-que se inVeste~ ne1fS~ __ região com
posta de 54 municípios do norte de Mato Oras
se e. de Me.,o_ GrOsso do Sul. EnquantO os 

_ no~sos rios estãq sendo assoread_os, os peixes 
ac,abaram, a situação é afli6va, o próprio Pan
tanal continua_ po papel. Ó- P!"esldente José 
Sarney en'C<:)mendou o decreto, n6s o -fizemos, 
buscamos os recurSos, entregamos ao e'ntão 
Chefe do Gabinete Civil, hoje o e.tual Ministro 

: ... Q.Qinterior, e até à presente data está apenas 
no papel. Por isso disse que há um misto de 
alegria e de trí_steza, porque não sei se o proble
ma grave da Amazônia também vai ficar ape· 

-nas no papel.---- --

0 SR. WILSON MARTINS -Agradeço 
ao nobre Colega, Senador Mendes Cçmale, pe
Jo aparte. V. EX', como ex-Superil)tendente da 
Sudeco, examinou o asstJnto corn muita meti· 
culosidade e chegou a preparar o Pró-Pan
tanal, que, infelizmente, não chegou a ser 
transformado em lei. 

Sr. Presidente, ao lado deste assoreamento 
dos rios, ocorre também, como na AmazÓnia 
e em outras localidades, a çpntarninação das 
águas pelo mercúrio utilizado por aqueles_ que 
trabalham nos garimpos, em busca de ouro. 
Essa Situaçáo- se Verifica mais no Estado de 
Mato Grosso do Norte do que em M_ato Grosso 
do Sul. Sendo o Paraguai não apenas um rio 
interestadual, mas um rio internacional, pois 
nasce em Mato_ Grosso do Norte, atravessa 
Mato Grosso_ do Sul, banha a Bolívia, o Para
guai e_ vai até à- bacia do Pra.ta, recebendo 
o merc:úrio ao norte, ele espalha esse mesmo 
mercúrio por toda a sua baía, sobretudo por 
um rio de planície, que, de norte a sul, tem 
apenas a declividãde de um metro por quilô
metro, e, de leste para oeste, uma declividade 
de s_els metros por qw1ômetros. 

-0 Sr. Mário Maia- Pennite V. Ex' uma 
aparte.- - -

O SR. WILSON MARnNs- Já conce
derei a V._g o parte, ilobre _Senador Mário 
Maia. -

Sr._ Presidente, q problema do Pantanal, co
mo _o problema da Amazônia, o da serra do 
Mar e o da Mata Atlântica, felizinente hoje está 
senao trãtãdo, a meu ver, de maneira reiterada, 
const~nte, porque todos se dão conta da sua 
graviclade. Eu diria que o problema se enca· 

. rrii:õfia parã uma Solução. 
Queria c::Oifipletar o meu raciocínio, quando 

dizia dã:-ifl1iiha conversa cem o ilustre General 
benYs: _e:_u O!iservava a S. E>r que_ não havia 
uma disposição no sentido de punir aqueles 
que estavam- agredindo o meio ambiente, a 
natureza do Pantanal. E dizia que os rec:ursos 
dÕs EstadoS-pequehos, dOs EstadoS menores, 
são' insuficientes para que façamos a drana
-gem ?os rios,_ para' que replantemos a mata 

destruída ao longo dos rios, a mata aliar. Os 
recursos são insuficientes para que policiemos 
todo o Pantanal, a fim de que também ali 
não se instalem, em caráter definitivo, os cou
reiroS, pagoS pela finariça íritemàCiotiá1_, para 
cOntrabandearem peles de jacaré. Entao, su
Qe'fí, à S. EX pusesse as Forças Armadas a 
serviço dessa nobre caüsa. QuaJido Oover
nador do Estado de Mato GrossO do $u1, eu 
já havia pedido essa piovidência, e mereci do 
Exér~ito Nacional a consideração, a ate_nç_ão 
de ser atendido, pois que a Marinha, em Ladá
rio, e o Exército no meu Estado, assim como 
a Aeronáutka, estiveram a1iados "a nós no tra· 
balho de combate aos c:our~iroS e àqueles 
que traziam Qrave prejuízo à fauna e à flora 
de Mato Grosso do -SuL ~ . -

S. EX' agora me diz que buscaria a Soli.,lÇão, 
talvez, não por aí, mas através da criação de 
um braço na Polícia Federal, qiie pudesse, 
nessas circunstâncias, colocar~se imediata
mente à disposição dos Estados que não pu
dessem custear as despesas com o combate 
aos ooureiro~. com o combate àqueles que 
realmente trazem toda sorte de malefícios 8os 
nossos Esútdos. . 

Entretanto, até agoÍa, nos projetes que vie_.. 
ram, não vi nada a respeito do Pan~naf, não 
vi nada a respeito da consolidação dessa pa
lestra que tive com o ilustre Ministro. Gostaria, 
então, que outra mensagem vi~sse ao Con~ 
gres$0 Nacional, para também disciplinar o 
assunto do Pantanal nessa questão. 

Sr. Presidente, não podeÍia deixar de consig~ 
nar, na minha fala de hoje, que o Governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul, através 
da Secretaria do Meto Ambiente, fará realizar, 
de 12 a 16 do cOrrente-; o- I Congresso Interna
dona! sobre a conserVação do Pantana[ Te
nho em mãos o programa e o convite, e esten
do-o a todos os Coleg~s ecologistas ~a Casa, 
a todos aqueles quetenhi;Im amõr a essa ques
lãõ- --e são_ tantos_-, para que nos dêem 
a honra de, em Campo Grande, trazer luZ sobre 
a questão do meio ambiente, tão bem deba
tida durante a Constituinte, prologandowse, 
agora, sobre a floresta Amazônica e sendo 
objete de trabalhos por parte do Fórum Ecoló
gico Popular, levado a efeito, nos dois últimos 
dias 3 e 4, na Câmara dos Deputados, sob 
a liderança do nosso_eminente Companheiro 
Senador Mário Maia. 

A$sim, Sr. Presidente, dando notícia da réâll-
zação desse Congresso no_ meu_ Estado, qnde 
já existe, como disse, wna Secretaria clo Meio 
Ambiente, onde leis têm sido feitas para que 
se respeite o Pantanal, onde se criou, indusiv_e, 
urfla Polícia Aorestal para combate àqueles 

--- qUe depredam o Pantanal, dando estas notí
cias à Casa, e d~endo estas breves palavras, 
agradeço a:atençã_o dos meus nobres Colegas. 

O Sr. Mário Maia- Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. WILSON MARTINS - Com o 
ma.ior prazer, nobre c_<?lega Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Antes que V._ EX'" _en-" 
cerre, quero brindá-lo com a minha admiração 
e estima. Qu,_ero, também parabenizá-lo por 
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ter esc:olhido hoje, o_ "Dia Mundial do Melo 
Ambiente", para falar sobre os problemas da 
agressividade em sua região, d~ ocupação in
tempestiva, predatória e inc~ohseqüente do 
Pantanal de Mato Gross.o. E é muito oportuna 
a sua presença. Sirvo-me dela para aparteá-lo 
e di?úr que ontem e anteontem - como V. 
Br delicadamente fez referência a uma con· 
vite nosso, ao convir_dªrmos a partilhar do pró
ximo Congresso de Meio Ambiente do Panta
nal - promovemos, no sábado_ e dom,ing9 
último, um encontro de densidade substan
cial. Embora o comparecimento não fosse tão 
grande, a qua1fdade dos presentes, dos deba
tedores, dos -conferencistas, gratificou-nos 
profundamente. Tratª.mos ex;atamente dos 
problemas da Região Centro-Oeste; na progr
mação geral do Fóruin _Ecológico Popular. 
Passamos a propor à Nação, como uma porta 
aberta, uma casa de_ discussões ao longo das 
Regiões de nosso Pais. Ocorreu, portanto, o 
terceiro Encontro na Região onde V. Ex• foi 
Governador de Esta_do e é um dos líderes in
contestáveis e dos mais brilhantes Represen
tantes em nosso cenário político. Lá estiveram, 
dentre outros convidados, o Reitor da Univer
sidade de Brasília, Cristóvam Buarque, com 
seus colegas de Universidade; também os Pro
fessores Bautistas Vida! e Sérgio Brito, que 
falaram da problemática do cerrado; também 
lá compareceram o.utras personalidades, co
mo·o Professor Genebaldo Dias, Ecólogo do 
IBAMA, que falou sobre o estresse da terra; 
o Dr. Adalberto Ebernhardt conterrâneo de 

_ §eria um Código Processual correspondente, 
extraordjn:áriª-$~ _d_~cre1cs-leis, enfim, toda a le~ 
gislação que existe dispersa nos vários órgãos, 
indu ida_ em um Código do Meio Ambiente, 
e a_s_ua respectiva Justiça com as Delegacias 
e _os Tribunais. Argumentava ele: Por que te
mos Justiça çomum, j!Jst!ça ordinária, para 
dirimir brigas entre vi:tinhos, brigas entre ca:: 
sais, brigas entre elementos da sociedade, e: 
não temo$ um Código, uma Justiça para tratar 
das cqisa$ _que estão relacionadas com a 
agressão ao melo ambiente? POrtanto, nesta 
oportunidade, caro Colega Senador Wilson 
Martins, congratulamo-nos com V. Ex9 pelo 
seu pronúnciamento e o trabalho fecundo, as 
expos_l_çõ~ minuciosas que os conterrâneos 
de V. Ex" lá de Mato Grosso_do Sul trouxeram. 
Nós, aqui, não podemos tecer maiores co
mentários sobre o _exposto nessas conferên
cias, mas foram ensinamentos profundos e 
que serão transformados em d.ocumentos que 

- ainda havereinqp de divulgar, para conheci
mento desta Casa e do Brasil. Parabéns a V. 
Ex~ e -parabéns aos seus conterrâne-os, que 
demonstraram _tão profundo conhecimento 
sobre o Pantanal,_ que é tão importante para 
a Humanidade quanto a FLoresta Amazónica. 
Nós, como amazônidas, devemos faJar de toda 
a ecoJogia nacional, e n&,o_ apenas ~se razer 
essa grita s_obre a Amazônia"' porque os inte
resses internacionais Passaram a nos acusar 
de bandidos que estão destruindo a Aoresta 
Amazónica. 

V. Exl', ecologista de renome internacional, es- .. . _ O SR. WIUÍON MARTINs- Muito obrt-
tudioso_da região, que nos brindou com a gado a V.~. m~:tu:noQre Çolega. 
sua palestra "Desenvolvimento e Meio ~~ St. Presidente, _p apoio que tive, durante o 
biente", no sábado, dia 3. Ontem pela manhã, meu Governo em Mato Grosso do Sul, foi um 
fomos agraciados com uma palestra de muita apoio logístico, co"rilO Se costuma falar em 
profunidade, proferida pelo Dr. Silva Freire, termos militares, rna_s de inestimável valor. 
Professor Titular do Departamento de Direito Atualmente, o Governo empreende exce-
da Universidade da Selva, da Universidade de lente trat>alho_nessa área, não apenas de defe-
Mato Grosso, que falou sobre a "Problemática _sa, através da força dessa legião florestal por 
Ecológica com VIStas à Autonomia e um Direi- -__ ele _çriado, como também através das micra-
to Ambientalista". É interessante que cr seu bacias e as curvas de nível que vem premo-
conterrâneo, nobre Senador, finalizou sua bri· vendo intensivamente no Estad._o de Mato _ 
lhante conferência, apresentando várias su# Grosso do Sul. Vê-se do alio, hoje, que o ESta~ · 
gestões, dentre elas a que V. Ex" acaba de do de !4ato Grosso do Sul, progressivamente, 
se referir, ao conversar com o Ministro Bayma enc;he-se de_çurvas de nivel de tal modo que 
Denys: a de se colocar não o Exército, mas as enxurradaS, as ágUas· da chuva não levem 
as Forças Armadas não apenas a serviço da toda a terra para os leitos dos rios, mas Sirvam 
fisca1ização como também como elemento para irrigar as plantações e as pastagens. 
ativo na ajuda da conservação da natureza Agradeço aos nobres Colegas ·a apoio rece-
brasileira. E não somente da Amazônia, o Dr. bido _durante â minha fala, bem como agra-: 
Silva Freire sugeriu a criação de cursos para deço ao nobre Presidente Nelson Carneiro, 
osjovensquesãoconvocadosaserviràsFor- pela prectdência que me conferiu. (muito 
ças Armadas, ao Exército brasileiro. Dentre bem! Pal.mas) 
as instruções elementares militares, o ensina
mento fundamental de princípios de conser
vação e amor à natureza, a fim de que, despois 
de desengajados, voltem às_ suas loc;alidades. 
como monitores do ensino desta ciência que, 
a cada dia, torna~se mais importante para a 
Humanidade. Outra sugestão apresentada- pe
lo Dr. Silva Freire, e que acolhemos. e vai 
fazer parte da Cãita de Brasflia, porque em 
cada Região estamos fazendo uma :ce)rta-re
sumo dos trabalhos dos Çebatedores, ele su
geriu que se apresentassem o Código Nado-_ 
naJ do Meio Ambiente e o Código de Pro-cesso, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-'- Concedo a palavra ao nobres Senador 
Francisco Rollemberg. 

O -SR. FRANCISCO ROLLÉMBERG 
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte-discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a insta1ação 
da Comissão de Estudos Territoriais, confor
me previsto no art 12 do Ãto" das DiSposições 
Constitucionais Transitórias, vem encher de 
âi1if!10 opovo sergipano, que agora sente re
cobrarem-se suas esperanças de poder ver 
reinoçorporada ao território do seu Estado . 

uma âre_a de pouco mais de 18.000km2
, inde

Vidamente anexada ao Estado da Bahia. 
Ne_ste rriomentc>, n~o põsSO deixar de con

gratUlar-me com a--comissão, pela iepresenta
_ti\jçlªà_e. d~ _ ~-~_us _Membros, figuras exponen
ciais da República, como é o caso Qos Sena
dores C:hagas Rodrigues, Presidente, Alfredo 
_ C.a~pos, Vlce~Presidente, Nabor Júnior, 
_João MeQezes e João C3stetQ, e dos Depu
tados Gabriel _Guerreiro, Relator, _Ren"ato Ber
nardi, José _Carlo_s Va"sconce_los, Ak;ides Uma 
e José _Guedes, , _- ___ · __ _ - _ · · ---
- A el~s. '""sol"!la~sé a- ~eriêricià: técn!Co:ju

ri_dicª dos representantes do Poder Executivo, 
Doutores Almir Laversv~i!er Mor~_~s, ~a ~ecre
t.;~ria de Assessoramento da Defesa Nacional, 
César Vieira Rezende, Coordeniidor da Sub
chefia do Gabinete Ovil da Presidência daRe
p6bfica, Charles- Curt Mi:uler, Presidente da 
Fundação !nstitJ.Jfo SrasUelro_ de Geografia e 
Estatística1 José Carlos Mello, SecretánO-Oera! 
do Minlstérlo do Inierlor, e Pedro Jo~~ Xavi~r 
Mattoso, Seciefário~Geral do Ministério da 
JuStiça. - · 

Deposltam~se neles as esperanças dos Es~ 
tados, como Sergipe, cuja demarcação de 
frOnteiras carece de_ urgente reavaJiação, de_ 
conformidade com a reaJidade_ his_tórica, geo
gráfica, c:ultural e política de cada um deles. 

Foi essa esperança que me autorizou ende
reçar ao Senador Chagas Rodrigues o ofício 
que passo _a ler, no qual demonstro toda a 
minha confiança de que em breve o meu Esta-

-- do terá req.1perada -a realidade física do seu 
território, pois que, do pOnto dé vista hist6i:ico 
e cultural, de há muito ela se mantém intan-
gível, cujo teor é o.~eguinte: ~ 

-~'Brasma, 19 de junho de 1989 

À Sua Excelência o Senhor 
Senador Chagas Ro-drtgues 
DO. Presidente da Comissão Mista de Es-
tudos Territoriais -
Senado Federai 
Nesta 

Senhor Presidente: 
Na qualidade de autor da Emenda n~ 

586, aproveitada em fusão c.om as de 
números 1.437 e 60"9, mi ses_são de 28 
de junho de 1988 da Assembléia Nacio
nal Constituinte, que Cria a CoriiíS:sãó de 
Estudos T erritoriai$, feçebo, cOrO just,ifi· 
cada alegria, a notícia de sua instalação, 

- - . Sbb a Presidência de v_. Ex!, na çerteza 
de que seus trabalhos orientarão, em· defi
nitivo, as pendêndas ten;:ttoriqis existentes 
entre~ _Uniclades da Federaç~o. . 

Particularmente a Sergipe, tomo a li
berdade de trazer ao conh_ecimento de 
V. EX' e' dos demais Membros, antiga e 
justa reivindicação, consubstanciada em 
abundante e criteriosa documentação, re
lativa à demarcaÇão de seus limites sul 
e oesle, aproj>riãdos;-ão arrepio da Histó· 
ria e da Justiça, pela Bahia. 

Nesse-sentido, api-eseniel ao Plenário 
da Assembléia Constituinte EmendaRes· 
tauradora apenas da front~ira sul, que, 
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embora e_stribada em prova documental 
irrefutável, não logrou ser acat~da. 

O que Se pretende_q.gora, Senhor Presi
dente, é a_análise profunda, por parte des
sa Comissão; 'dos dados disponíveis, de 
modo a tornar possível a reposição total 
da área de 39.09_0 Km2 ef~qvamente per
tence_nt_e <;~ S~glpe, aó sul e a oeste, res
taurando-lhe a fisionoinia original. 

Tomo a liberdade de anexar c6pia da 
Emenda e da do mapa da área contes
tada, além de uma publicação que refe
rencia todo o hist6rico_acerca do litígio, 
a fim de subsidiar, ainda que parcialmen
te, a árdua tarefa que ãguarda essa Co
missão. 

Com meus ·votos de pleno sucesso, e 
_ colocando~_e_ao inteiro dispor de V. Ex'?' 

e dos demais Membros, vaJho-me do en
sejo para apresentar-lhes protestos d~ 
apreço e consideração. -Senaclor Fran
cisco RoUemberg." 

Solicito" de V. Ex~, Sr. Presidente, fazer cons
tar, como_ parte- integrante deste pronuncia
mento, o mapa ·de Sergipe, no-qual se desta
cam seu território atu_al e a área que preten
demos recuperar. 

Era o qu~ tin\la a d~er, Sr. Presidente. 

DOCGMENTO A OOE SE REFERE O 
SER. FRANCISCO ROL.J..eM8ERO eM 
SEGD!SC(JRSO.-

~pa demonstrativo da realidade aproximada 
das ftonteiras sul e oeste do Estado de Sergip-e 
no início da. Repúbltca, ta1 como consta da 
obra, mandada publicar em 1891, Pelo gover
no baiano; sob o ti tuJo "Estudo sobre a Origem 
Histórica dos Umites entre Sergipe e B-ahiã". 
Por ele, o território sergipaho chegava· a 
39._090km2 , ao pasSO que hojé a_extensãO terri
~orial d~ Est_a~o é _de apenas. 21.059kirt ._ 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-COncedo a palavra ao nobre Senador Lou-
rival Baptista. -

O SR. LOGRIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -_Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, faleceu em Aracaju, 
prematuramente, no dia 21 de_ maio passado, 
aos 34 anos de idade, o jorríalista Fernando 
Sávio, que no decorrer de sua curta existência 
evidendou, a par de um talento excepdonal, 
uma vasta cultura, qualidades invulgares que 
o tomaram estimado e admirado pela legião 
dos seus inúmeros admiradoreS e amigos. 

Vitimado por uma insidioSa moléstia, Fer
nando Sávio, autêntica vocação de joma1ista 
e escritor, foi também assessor de imprensa 
da Secretaria de Saúde do Município de Araca
'ju, atuando, também como repórter no Jornal 
A Tarde, de Salvador, Bahia. 

A Assembléia Legislativa de Sergipe apro
vou um voto de pesar pela morte de Fernando 
Sávio, de autoria do Deputado Reinaldo Mou
ra. 

Internado no Hospital da Polícia Militar, em + 

Aracaju, onde _tive oportunidade de visitá-lo, 
Feinando Sávio faleceu quando se encotrava 
na plenitude de suas potencialidades como 
jornalista e escritor, de_ixando consternados 
seus amigos e, sobretudo, os jornalistas de 
Sergipe. 

Ao formular este registro sumário, associo
me às manifestações de tristeza e à mesma 
saudade dos seus familiares e de todos quan
tos se habituaram a ler as suas crônicas, arti
gos e reportagens. Ao mesmo tempo requeiro 
a incorporação ao texto deste registro_ dos arti· 
gos de Luciano Correia (''Eii -não quero sér 
Fernando Sávio" e "O-Velho beat sai de Ce
na"); de Ivan Valença ("Fernando Viveu fnten
samente"); e de Clarêncio Fontes ("Uma per
da que entristece a Clarlsse") publicados pelo 
,Jornal da Manhã, de Aracaju, em sua edição 
de 23 de maio passado, 

Eram estes, Sr. Presidente, os breves co
mentários que desejava fazer sobre_ o meu ca
ro amigo desaparecido, o jornalista Fernando 
Sávio. --

DOCaME!'ITOS A QUE SE REFERE 
O SR. LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: _ 

Aracaju, terça-feira. 23-5-1989 - Jornal da 
Manhd 

EU NÃO QUEROSER 
FERNANDO SÁVIO 

Luciano Correia 

Coilheci Fernaildo Sávio na Folha da Praia. 
Ele sempre dizia que eU devia aprender a eg.. 
crever um texto "factual" (pra usar uma ex
pressão dele mesmo.) Po:r "factual" entenda
se o jornaJismo objetivo, informativo, baseado 
naquele padrão O Estado de São Paulo: a 
resposta às perguntas básicas num !ead de 
abertura, imparcial. Pouco tempo depois, ele 
me convidava para trabalhar como repórter 
na sucursal da Tribuna da Bahia, aonde fiquei 
durante três anos. Lembro com saudade da 

rhehiorâVel cobertura que fizemos da campa
nha de 85, quando, empolgados com a candi
datura de Jackson Barreto, escrevíamos éom 
o coração. 

MáS-rião é a e saudade que eu querO fãfãi.
Durante os últimos anos de vida de Fernando 
Sávlo, circulou com muita freqüência crític:as 
à seu temperamento intempestivo, como se 
fosse _um· defeito a anul~.r o extraordinário ta
lento, a enorme sensibilidade de um jornalista 
que foi mais do que isso: foi um artista na 
arte de__es_crever. Na verdade, sua irreverência 
já era a última resposta à mediocridade, depOIS 
de ter tentado de todas as formas resistir a 
tudo de velho que recheia a amorfa socie_dade 
sergipana, da política à imprensa e até o popu
lacho medíocre. 

Não tenho dúvida de que essas criticas 
saiam de jomaJistas angustiados com sua pe
quenez, tentando encontrar justificativas para 
a própria insignificância Motivos para isso não 
faltam, afinal, F e mando era absolutamente 
preciso na abordagem do jornalismo objetivo, 
com 1Jfn -texto eriXuto, eXato. EScrev~rido em 
primeira pessoa, aí é que brotava um texto 
forte, carregado de emoção_ e rico literaria
mente. Sergipe perde o seu melhor texto; eu, 
além de uns dos melhores amigos, perco uma 
espécie de pai, o meu padrinho profissionat _ 

No dia de sua morte, vasculhei um pequeno 
arquivo com matérias em vários jornais, orga
nizado cuidadosamente por sua mulher, Dína, 
uma espécie de alicerce que sustentou as an
gústias de Fernando durante muito tempo. 
Lá estavam as mesmas preocupações que ai~ 
guns Jornalistas engajados de hoje têm, cOnlõ 
a mostrar para nós que qualquer luta contrâ 
a correnteza é em vão. Há algum tempo o 
velho guerreiro da imprensa sergipana já não 
mais reclamava: estava simplesmente_ cansa
do e esta angústia fatalmente lhe empurrou 
ainda mais para o abismo em que se meteu. 
Sindicato, ariistia, diretas-já, política de esquer· 
da ... 'Foram algumas das ·referências de Fer
nando corno jornalista 

Não cOnheci Chatô;Sant6s Santana, ape
nas_ do rádio. Sérgio Gutemberg também. Mas 
foram rromes que ouvia constantemente. dQ 
próprio Fernando, em longas definições do 
jornalismo sergipano. Para mim, já ouvi essa 
história antes: Tudo parece insuportavelmente 
rep-etitivo~ Como se estivéssemos destinados 
ao mesmo fim: outros Fernandes Sávios mor
rerão de desgosto. Me desculpem o tom apo
calíptico, mas honestamente não creio mais 
no fUfui"O do jornalismo. Acredito, sim, no sub
jomalismo, na vitória da mediocridade. Assim 
como_ seu fígado castigado pela sordidez de 
um Pequenino e ingrato Estado, a saída de 
Fernando Sávio da cena sergipana, provoca 
uma lesão profunda no Jornalismo. Um vazio 
que dificilmente será preenchido. 

O veDto beat sal de cena 

Luciano Correia 

Uma vez Fernando Sávio me emprestou um 
livro de Charles Bukowsky; escfitõr- e poeta 
arhericano que talvez melhor tem- expressado 
a divina tragédia humana dos tempos moder-

nos. DevOrei o livro em dois dias e no final 
concluí que nao fora à toa que ele me empres
tara um texto de Bukowski: F'eriúmdo era simM 
plesmente a encarnação do "velho_Buck". Daí 
ein -diante, passei a chamá-lo de "velho beat", 
aproveitando também para associá-lo a Outro 
movimento que contestou a ord~m vigente: 
a_ geração beat. 

Quem conheceu Fernando Sãvio de perto 
sabe que viveu um privilégio. Sua poStu~a de 
vida jamais deixou de ser um sopro conta a 
mesmice, o velho, a ordem constituída. Talvez 
por isso~ viveu 'arriscadamente toda sua vida, 
sempre pulandO de uma redação para outra. 
Passou por praticamente todas_elas. Foi editor 
dos principaiS jornais e televisões do estado, 
com uma passagem competente por algumas 
assessorias de iinpreti.sa. IncOriforinado com 
o subjomalismo de província, foi parar na Ba
hia, onde trabalhou como repórter do jornal 
ATatde. 

Como aluno de comunicação da Univer
sidade FederaJ da Bahia, ouvi muito o meu 
professore editor de A Tarde. Reynivaldo Brito, 
c_Qntar mic&érias de Um . c_eciO jOrnalista que 
aprontava as maiores loucuras, mas sempre 
acabava protegido por um importante cacife: 
_o próprio talento. Tempos depois, soube que 
esse jornali.sta era Fernando Sávio, que depois 
a Gabou demitiào _não por irresponsabilidade, 
mas por um ·equrvoco 'do editor de A Tarde. 
Nem por isso ele guardou mágoas de Reyni
valdo. como também, acumulou rancores de 
companheiros nossos aqui do Estado. Nem 
mesmo os que lhe sacanearam, que não fo-
rani.- poucos.- - -- -

O "velho 6uck" (oi um touro lutando_ c9_m 
uma potente arma: a sutiliza de um texto, escri
to com uma aguda inteligência:. Brigou até 
contra a própria morte, quando a doença co
meçava _a cansar o corpo e ele se negava a 
ir para um hospital. suas tiradas irônicas, re
sultados de um texto magnético, funcionavam 
cÓ11Jº--- I.Lrria_ sy_b_s_tâ_nc;ia corrosiva a manch~r 
a hipocrisia dos cerimoniais do poder em Ser
gipe. Igualmente, a poesia contida em cada 
expressão era Cãpaz de conquistar amizades 
eternas. 

Para mim, ele era uma e.spécie de pai e 
Irmão mais velho, alguém com quem aprendi 
mais do que no curso de jornalismo: na UFBA 
Mais do que uma dolorosa aus_ênd~ _nas me
sas do "Cacique Chá", não apenas seus ami
gos perderam com sua morte. Sem ter cons
ciência disso. a sociedade sergipana perde )Jm 
dos raros anticorpos ·que a empurrava para 
um dia ser modema, dvilizada e decente. Tris
te de quem não tem um olhar crítico para 
se mirar ... Pois agora nós não temos .. 

Fernando viveu intensamente 

Ivan Valença 

A morte levou o jornalista Fernando Sávio, 
na manhãzthha do domingo e privou o jorna
lismo sergipano daquele que, dentre nós -
e sem desmerecer aOs demais colegas - ti
nha o meJhor texto de nossa imprensa. Não 
sei se somente por isso, mas certamente tam· 
bérn por isso, esse fato me lembrou, durante 
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todo o dorrlingo, um outro g~ande amigo qu~ 
se foi há poucos anos e que, como Fernando, 
tinha um texto saboroso; Carlos Alberto de 
Jesus, o inesquecível Chatô, Ambos viveram 
tão poucos anos~ 33, Chatô, pouco menos 
de 35 o Fernando Sávio -, mas os viveram 
tão intensamente que os problemas de doen
ça que ambos carregavam ficaram em plano 
secundário porque era preciso curtir cada mi
nuto, cada segundo. Tanto Chatô quanto Fer
nando arrancavam desse_dia-a-dia sofrido os 
textos para suas crôn[cas, os temas para suas_ 
reportagens. Chatô não deixava_ esçapar, nas 
madrugadas pelos bares dé! ci~de, a inspi~a
ção para redigir textos publicltários deliciosos, 
rascunhando até em guardanapos as informa
ções que ia colhendo aqur e ali ... Bem assim 
era o Fernando Sávio com quem convivi nos 
poucos momentos em que diagramava e pa
ginava a então nascente Folha da_Praia. Sen~~ 
vamos ali na etnpanada da "Churrascaria SãO 
Carlos" e Fernando ia enumerando_sugestões 
para este ou a_quel_e tr_abalho - ~ ele sempre 
tinha "um trabalho" em mente, em andamen
to, .ou em fase de condusão. -

Mesmo afastado das lides jornalísticas diá
rias, não perdi o cantata com Fernando Sávio. 
Ele inventou de fazer uma coluna sobre vídeo
cassete e ia sempre à minha procura para 
informações. Um dia, o próprio Fernando me 
disse que o seu objetivo com a coluna estava 
atingido: fJ.Zera amizade com os empresários 
do ramo e tinha às mãos os melhores lança
mentos. Nem por isso Fernãfido Perdeu o en
tusiasmo pela coluna_que foi uma das primei
ras da imprensa do Nordeste. 

Acompanhei os momentos graves da doen
ça de Fernando de longe. Não, não fui visitá-lo 
no hospital e nem quis olhar o seu rosto qt.~an
do abriram o caixão mtnutQs antes do corpo 
baixar à sepultura. Também com o meu velho_ 
e querido amigo Chatô foi assim: me rec_usei 
a fJXar na mente esse último momento dos 
dois amigos. Prefiro lembrá-los como sempre 
o foram: extrovertidos, alegres, brincalhões, 
amigos. Parece que ainda hoje vejo o rosto 
moleque de Chatô a comentar com ironia· e 
anarquia alguma brincadeira armada contra 
um colega de redação. Uma simples fusão 
e o rosto se funde com o de FerriandO Sávio, 
tão críti_co, tão mordaz, mas tão humano a 
ponto de, depois, procurãr o mesmO "compa
nheiro"_alvo da jacota, para o convite a uma 
cerveja amiga. 

caras como es_ses_- Chatô, Fernando Sá
via - não morrem. Quando muito estão lá 
de& longe a olhar prá gente aqui embaixO e 
pedindo desculpas aos companheiros pela au
sência prolongada. 

Orna perda que entristece a classe 

Clarêncio Fontes 

"Acorripimhamos, com profundo interesse, 
o pen'samento absorto na Avenida Minas Ge
raís, lá õnde fica o Hospital da Polida tv'Ulltar, 
os boletins médicos, o andamento dos cuida· 
dos delicados ao paciente que, embora alCl
goano, lá de Penedo, er~já sergipanizado, ser
gipano pelo coração, aracajuano na sua mar-

cante trajetória na_ imprensa da terra, tendo, 
ultinlainente, pritificado mais na "Folha da 
Praia" e por mais recente contribuição, deu 
uma tremenda força no "Jornal de Sergipe". 
Participativo e entusiasta do seu trabalho, dei
xa entre nós, com o seu passametlto, uma 
lacuna que há muito custo iremos preencher 
na memória, e no ambiente jornalístico. 

Fernando SáViõ, foi sepultado num domin· 
go, às _5 horas da tara e. Muito_s __ companheiros 
deixaram de comparecer, por talvez não acre
ditarem na notícia que se espalhou pelo rádio. 
Amigos, autoridades, parentes, depois da in· 
fausta notícia:, foram UníSSorios ria tristeza, na 
depressão que se abãteu sobre os que o co
nheciãm bem de perto, aqueles que conhe
ceram as suas lides, o seu talento._ o seu espí· 
rito de boêmio, mas responsável no batente 
do jornal. Bem infoima.do, -Cônscio, sem se 
intimidar com "fantasnlas" oU ameaçaS, de
monstrou na sua trajetória o repórter que trou
xe do bêrço a o cronista que se formou com 
o amadurecimento intelectual. 

Num dia de chuva, o Cemitério "São João 
BatiSta" ficou mais grave, o ar pesado, o tempo 
cãindo.SObre as no_ssas cabeças. Um acompa
nhamento de dor e saudade. Uma vida ceifada 
prematuramente. O adeus dos companheiros, 
alguns tão desalentados, quanto inermes na 
pl€nitude de um sentimento inexplicável. Fer
nando Sávio resjstiu o quanto pode. A insídia 
da morte, o imprevisível das reações, as expec
tativas incertas, _o_ estado de coma, o mistério 
depois ... 

Ferriando_Sávio é uma perda que conster
nou toda classe jornalística do Estado. Há uma 
tristeza-no ar. Por dentro ainda estamos choro· 
sos." 

_o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Com a palavra, na qualidade de Uder, o 
nobre Senador Mária Maia, 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Como 
Uder, prciil.i.mda o seguinte discurso. Sem re
visão do oradOr,) -Sr_._ Presidente e nobres 
$rs. Senadores, ocUpo- esta trtburia,- no dia 
-de hoje, com muita honra, para falar, agora 
diretamente, n21o _rnais em aparte, sobre o te
ma a que é consagrado _o dia de hoje, 5 do 
mês de junho, "O Dia_ da Ec"c)lõgia" e 6_ ''Dia 
Mundial do Melo Ambiente". Trago aqui minha 
modesta contribuição, para que fiquem regis
trados nos Anais do S_enado da República as 
nossas preoCupações_ por assunto tão palpi-
tante. - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Dia Mun
dial do Melo Ambiente, entre tantas e tão ilus
tres personalidades especializadas no assunto, 
este amazônida de origem e coração, ufanista 
de sua terra, com muito orgulho, pede um 
pouco da valiosa atenção dos senhores para 
falar de seu assunto preferido - a Amazônia. 

Este orgulhoso ufanismo que tenho sobre 
a Amazônia vem do fato de_ que esta é a última 
partiGularídade à flor da terra, ainda em per
íeito equilíbrio em nosso Pianeta. T antó equlií
brio que não auinenta e nem diminui o oxigê
nio ou o gás carbônico da região; também 
não absorve os gases provenientes_ de ou_tras 
regiões e nem purifica o ar que respiramos 

na terra. A Amazônia interfere, isto §-im, na 
ewporação da água.-no c:iUe Se chama evapoM 
transpiração, no regime das chuvas, na produ
ção de calt;~r e poderá, quem sabe, interferir 
no nível das águãs dos oceãnoS. SeU equilíbrio_ 
é próprio, partiCulái- e úÓico. A Amazôniã, na 
verdade, representa a mais forte manifeStação 
de Deus pela preferência que revelou aos ani· 
mais, à floresta e aos homens que podem 
admirá-la e usufruí-Ia. Daí, o meu ufanismo. 

Aos poucos vai amadurecendo a grande po
Jêmica ativada dramaticamente pela morte de 
Chico Mendes. Nos últimos meses brotaram 
as previsões mais díspares sobre o futuro da 
Amazônia e multiplicaram-se ·as interpreta
ções .acerca do papel da formidável floresta 
tropical úmida no equilíbrio do planeta. Fica
ram desnudos interesses poderosos, tibiezas, 
omissões e resporrsabilidades pela destruição 
de nossos recl!rso:;, nªturais. __ 

Certos tenlas ~tiVerãin c arre; r a -CUrta e espa
lhafatosa, suficiente para criar mitos. O princi
pal, por certo, fo! o da suposta virtude da flo
resta amazónica_ oxjgenar o mundo poluído. 
Dtvulgado em vários países, o slogan de efeito 
''pulmão do mundo" sustentou noticiáriOs e 
mobilizou honestos militantes da causa ecoló· 
gica. Hoje, esclarecidos pela ciência, sabemos 
que- a: flOresta não é o pulmão do mundo e 
nem por isso sua destruição será menos grave. 
É interessante, contudo, identificar oS motes 
que· sobrevivem p-olémicos para avaliar~lhes 
a densidade. 

O esforço de dimensionar o caso em seus 
termos corretos e relevantes retira o Brasil, 
é certo, da condição de bandido por exce
lência na história nada edificante da devas~ 
tação do meio ambiente. Bastou um esforçO 
dos nacionalistaS Chocados e rápidas consul
tas aos números do passadó e do preserite 
para constatar o enorme, incomensurável dé
bito dos paíse$ desenvolvidos na conta do re~
peito à natureza. Se não p:or outros motivos, 
pelo simples fato de promoverem, via tirania 
econômica ou pilhagem pura e simples, a 
maior devasta-ção conhecida nos recursos na
turais de todos os países, espedalmente da
queles mais pobres. Desde o colonialismO do 
passado, até _o colonialismo que perdura no 
presente até hoje, numa seqúência lógica im~ 
placável: da retirada de metais preciosos à 
transformação de vastas áreas em lixeiras de 
resíduos mortais_ ou·J~oratórios para expe-
riências igualmente mortais. _ 

São criações diletas do mundo desenvol
vido o lucro selvagem internaciOnalizado, o 
consumismO deSenfreado; a padronização de 
valores culturais, o _achatamento econômico,
em nome de um mágico progresso que até 
nossos dias é miragem para a maioria das 
populações dos países explorados. Se tais 
constatações ajudam a relativar as reações de 
governos estrangeiros e grupos económicos 
e a identificar hipoCriSiã ria grita contra o des
matamento e a viOlência _na A(nazônia, porém, 
não·-ifimintiem~-emum milímetro-a grã.vidade 
do problema. Em ninliuma circunstânCia tais 
argumentos podern ser usados para minimi
zar a questão, justificar g'oVernailtes ou reivi~
dicar idêriticos direifos predatórios. 
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Hoje, é_ inegável ser o ambientalista a frente_ 
mais avançada no questionamento da organi
zação das sociedades e__dg_:;;eus valores indivi
dualistas. É o m;;1for s_inal de _esperança, deste 
final de século. ConstitUi o perito fundamental 
do movimento ecológico a mobilizaç:ã.Ç> cres
cente pelo resgate do sentido criador da. vida, 
recuperando-o do a,roesquinhamento a que 
foi atirado, nesta guerra prepotente, leviana 
e inconseqüente COntra as· leis que regem o 
equilíbrio das forças da natureza. . 

A CP! da Amazônia, cujos resultados estã_o 
relatados por este incansável amazõnida, o no
bre amigo e conter_râne_o S~IJ.~dor Jarbas pas
sarinho, transfere-nos responsabilidades 
maiores aiilda pela colossal área presenteada 
aos latino-americanos. _P_ois está c:larqLgual
quer malefício à ela ~a!Jsado ser~ debitadq 
exdus_ivameote a nós, habitante~ deste_ pobre 
e subdesenvolvido Terceiro Mundo, -embora 
os países desenvolvidos sejaln os maiores ~-~
pensáveis pelo consumo de combustíveis fós
seis e pela produção de gás carbónico, entre 
outros causadores de chu~~ ácldas Ç~Ue 9izi· 
rnam grandes florestas. 

As informações sobre a Amazônia ainda sãO 
polêrnicas. Existem controvérsias até sobrl'! 
dadOs primários quanto a á_reas _de co.!:>~rtura 
florestal, área da Amazônia _legal ou área da 
Hlléia Amazônia, que, segUndo as info~ma
ções, abrange países vizinhos. Oe qualquer 
forma, é urgente interromper o processo-de 
desrnatamento. O ideal seri~ mftsmo traÇar 
uma linha imaginária ao redor da Hiléia alnda 
intacta na floresta virgem e it"D-p"édir até o aces~ 
so, no exagero de _concepção, mas o ·acesso 
ao trânsito nessas áceas não d~finitivo, mas 
enquanto não se fizesse um completo inven~ 
tário da floresta, onde todas as infonnações 
possíveis e imagináveis pudessem ser crite
riosa e cientificamente levantadas. 

Sonho? Não sei se é soriho dos poetas, dos 
romântiCos. Não sej, A Inglaterra fez isso ao 
desapropriar as florestas de suas colônias, e 
a Inglaterra é a pátria do capitalismo e do 
colonialismo modernos. A União SOviética 
também fez e cufda das suas estepes siberia-
nas; o Canadá, de suas florestas de coníferas. 
O importante é interrOmper o Crescimento ver
tiginoso do desmatamento e_faz_e_( _um jqmba
mento da floresta, porque ffCoU evidenciado, 
no relatório compacto de nosso Colega deste 
Senado; o nobre Senadoi Jarbas Passarinh.o, 
embora nos dados mais confiáveis se apon
tem ainda um percentual relativamente pe
queno, em relação à área toda da Hiléia ou 
da Amazônia Lega1 ou da grande Região Nor
te, como queiram, ficou evidenciado e foi cha
mada a atenção pelo Relator - a velocidade 
com que o desmatamento vem-se processan
'tlo, prinCipalmente na última década. Esse da
do é de fundamental importância para as nos-
sas preocupações. _ _ 

Ainda não temos tecnologia para o aprovei
tamento racional desse imensQ e inóspito, 
consider_ado por a1guns, desconhecido univer
so. Por que, então, precipitar ações sobre _cujos 
resu1tados, muitas vezes, a Humanidade não 
tem controle? Não podemos imitar a irrespon
sabilidade de alguns países desenvolvidos que 

aind-ª- teimam em fazer experimentos com ex
plosões nucleares, com fabrico de m<:~teriais 
essendalft:Jente destrutivas, ou, ainda, para 
países que insistem em sâCrificar baleias, em 
envenenar os campos, em desfolhc;1r florestçl_s_ 
cqmo acontec~u recentemente nas costas do 
Alasca, o transporte de cOmbustíveis fósseis 
s_em_o_s_ c_uida_dos devidos, provocou uma 
grande catástrofe, que vimos, através dos 
meios de c_omunkasão escrita e televisiol}ada. 

Isto, porém, não nos redime nem nos ino
centa perante o mundo maledicente. Ã.o con

- trário, e_~mOs ~ ~gor~ com estatísticas atua
lizadfssimas - diante do mesmo drarnátíco 
problema, a exfgir soluções mais cOl-ãjosaS 
do que um programa tangido pelas pressões_ 
fmanceiras do Primeiro Mundo e revestiào de 
uma boa dose de magia para recuperar a ima-
gem de governos fracos. _ _ __ _ 

A questão_ amazônica não é apenas uma 
questão ambiental. Ela revela o ~t_amanho da 
miséria do povo brasileiro, o resultac:;l.o das ma
nobras astutas para evitar a Reforma Agrária. 
Revela também a generosidade com que é 
tratac_lo o poder econômfco e a falta de um 
projeto nacional_que rediredone forças para 
pric;>~idades a médio e longo prazos. Nada 
.sul;l_stitui Ul1} projeto nacional _e legitimidade 
do poder para implantá-lo. A solução para a 
Amazônia é impensável- fOra de um contexto 
com ta_i_s características. -

Um ~tudo patrocinado pelo CNPq, publi
cad_p_em 1987, mqstra que até 86, o D_eparta
tnento Na~ional de P"esquisa Mineral- DNPM 
havia registrado reservas para mineração na 
Amazônia, correspondente à soma dos T erri
tório~ da fraoça, Espanha e Itália, evidencian
do o q~e os técnicos chamam_- de bloquea
mento do solo. 
_ ~.Poc.este_g~_l:1idQ,_dezessete grandes c:orl-g!o
_meyaclos .l'!§tr_angeiros participavam com des
tâque deste processo, sendo que os três maio
res grupos - British P.etroleum ou Brascan, 
Anglo Arnerican ou Bozzano Simonsen e E. 
Bati_sl~·co_rp_Associados Estrangeiros-:;:----- deti
D_J:!am 250 mil quilômetros quadrados de terra, 
tomadas, assim, indlsponíve"is para o País. 

Vejam Srs. senadores; 250 mil quilômetros 
quadrados, área malar que o atual Estado de 
~~nd~nia, superior à do Estado d.e São Paulo, 
- quase duas _vezes a do Estado do Acre. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Concede-me 
V. EX' um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senad~r 
JarbãS Passarinho, concedo-lhe o aparte com 
rriuita honra. 

O Sr. Jarbas: Passarinho- Aguardava 
que V. Ex' chegass~ ao flflal do desenvolvi
mento do seu di_scurso, pd'rque, às vezes, pare
c._e--me que os apartes são inadequados no 
tempo. 

O SR- MÁRIO MAIA- O aparte de V. 
EX' é oportuno em q ualquer momento. 

O Sr. Jarba.s Passarinho- Antes qlle 
V. EX chegue ao desenvolvimento final do ra
cio_çínio,_gostaria, primeiro, de cump~mentar 
meu ilustre colega e conterrâneo, represen
tante, aqui, do Estado do Acre, por ter aprovei· 

tado, como ain9a há pouco o ?"ilador Leo
poldo Peres,_ o dt~ de hoj_e, que está -consa
grado mundialmente à ecofogia, pã-rã tratar 
desta mat(iri_à com O eqUilíbrio com que V. 
~está tratando._ Sabemos que Chlco_Mend.es 
hoje~ um SÍI!lbolo mundi~[_YE:lmoS o seu no
me pronUnciado em francêS, inglês, alemão, 
e naturalmente aquele_ass_assínio, qUe o trans
formou nesse mártir, só poderia encontrar jus
tificativa em_ qualquer cérebro doentio, porque 
qualquer pessoa sã não concordada com esse 
tipo de _selvageria que _se praticou no nosso 
Estado do Acre, no momento em que esse 
homem, defendendQ_o·seu próprio ganha-pão. 
e dos seus companheiros, os seringueiros,_ 
acabo_u enveredando também para o campo 
$ eççlogia e passou a ser uma figura intole
rável para aqueles que, infelizmente, ftzeram 
do Esiado que v.-~ representa tão brilhante· 
mente aqui; uma espécie de compras de terras 
barãtãs, para de lá expulsar os seringueiros, 
pôr mata abª-ixo. Hoje, pelos dados da Funtag, 
que V, EX sabe melhqr do que eu, o Esta.do 
do Acre estf1 com 7% da sua área floreStal 
derrubada, não apenas a área florestal, porque 
também nesses 7% se incluem os vilarejos, 
os campos de pouso e os rios, mas de qual
quer maneira existe, portanto, Umõ;~ área que, 
se não me engano, já causou migração de 
seringueiros brasileiros para a Bolívia. Não é 
verdade? -

O SR. MÁRIO MAIA- Exalo, alguns mi· 
lhares de famíliãs. 

_O Sr. Jarbas Passarinho- Então, Chico 
Mendes, hoje, é um sfnibolo e até eu ac:ho 
que a Fundação que tem o seu nome encarre
gou-se de amparar sêus familiares. Sua espo
sa foi reconhecida como legitima herdeira, e 
a Sua filha,~e cada uma receberá 20 ·mil dóla
res, além de 2 salários mínimos por 20 arioS 
seguidos. o que evidentemente fica ml!ito_]Qn· 
ge daQUilo que nós, por exemplo, poderíarrios 
deixar para os no~sos _descendentes. E~ ao 
lado cfisso, a atual viúva terá o direito autoral 
de todOS os filmes com a vida de Chico Men
des que vão passar no Brasil e, Provavelmente, 
no exterior. Então, esse é o enfoque ,mundial 
que hoje ~ tem quando se fala em ecoloQia. 
O Senador I-eopoldo Peres lembrou, no seu 
disc~rso_ dEl-aiil_da há pouco, o que vfinos na 
televisão ontem; dez.;::nas e dezenas de gran
des nomes da_músic:a popular no mundo fa
zendo uma canção que visa a vender discos 
e com esse produto fazer um estoque de capi
tal para aUXiliar a ecologia no mundo. A Ama
zônia, seguramente, será um dos-Objetos ({es
sa preocupação. Tenho também o comPro
misso do Deputado Fábio Feldmann de, na 
quarta-feira, à trazer minha presença o cantor 
Sting, que já consegUiu levar o nosso -cacique 
Raoni ao Chefê de Estado da França, ao C_hEife 
de Estado do Vaticano e a outras persona
lidades mundiais. Participei e participo do pon
to de vista de V. Exo;o claramente: não temos 
ci direito ele usar argum~ntos desta_ natureza, 
por exemPlo; os outios mataram seus índios 
e nós também podemos matar os nossos; os 
outros liqUidaram suas florestas, nós @_r:nbém 
podemos liqüJdar a nossa. Não vejo este argu· 
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mente ·como válido, assim como não Ci é pãrã 
v. Ex? E homens que- nascemos ·n-a floresta, 
V. Ex" e eu, o Senador Leopoído Peres e os 
outros que participamos· da CP!, naturalmente 
sabemos que aquele não é só um patrimônJo· 
nacional, hoje colocado na ConStifuição Fede
ral; mas também um patdmônio mundial. Não 
acredito em intemacionalização. Eu conver
sava com repórteres ainda há pouco e dizia 
exatamente isto, com relação àquela confe
rência a que V. EX'- m-e deu a honra de estar 
presente pelo ILAM, e tivemos as conferências 
do Deputado Fábio Feldamann e do Professor 
Werner Eugenio Zulayf,__que foi Secretário do 
Meio"Ambiente do Governador Franco Mon
toro. Mas há urna coisa que me preocupa, 
Senador Mário Maia, naturalmente preoc;_upa: 
EX' nãÓ é s6 a colocação, por exemplo, do 
Presidente Fraçois Mitterrand, quando ele fala 
que os países que detêm soberania sobre fio· 
restas equatoriais devem ·compreender que 
essa soberania é relativa. Eu gostaria de tradu-_ 
zir Isto em Direito. O qUe~ é_ soberania relativa? 
Fiz, corno V. Exs' testemunho_u, naquela oca
sião, um apelo ao Professor, para que me defi
nisse isso, já qUe ele negava toda e qualqaer 
possibilidade de interferência internacional 
neste sentido. Apelei até para o nosso ex-Co
lega do Senado, FranCO Montara,-como pes
soa de Direito, para .me traduzir isso. Na leitura 
da proposta Gorbachev, do livro publicado pe
Ja Editora Expressão e CUltura, do Rio de Ja
neiro, es:tá a declaração do Presidente Gorba
chev, em discurso feito na União Soviética, 
onde ele fala também em soberania relativa. 
Agora, V. & preste-atenÇão sobre os dados 
de hoje. Os jornais de hoje trazem duas coisas 
interessantes, para as quais devemos ter a nos~ 
sa atenção vohada: uma, do Jornal c{oBr4sJ1, 
com o títuJo: "Pressões do 810 CaUsam Atraso 
Hidroelétrfco". Fui ler a matéria e fui ver exata
mente que era por questão de ecologia. Quer 
dizer, uma hidroelétrica em Minas Gerais so
frendo restrições desta natureza. ComO, por 
exemplo, um projeto de construção de esgo
tos, na cidade de Belém, sofre pressões, por
que se considera que está dentro da Amazô
nia, que está_Seitdo devastada. Entáci, está ten-
tando jugular-nos. Verifica-se, por exemplo, 
que escritores - e o próprio Jomal do Brasil 
também diz isto - de 44 países pedem o 
fim do "ecocfdio" na Amazônia. Nós estamos 
apresentados para o mundo como os incapaM 
eis que estão destruindo a floresta amazónica. 
Eu vi uma senhofit.- na televisáo, dizendo que 
estava chegando ao Brasil para defender "o 
que resta da floresta". São apenas 93% o que 
resta, e ela fala e se ~aloca como heroína 
da ecologia espero que ela se dê bem com 
cobras e lagartos; jacarés, não, porque o Sena
dor Aureo Mello não gosta. De qualquer ma
neira, esta colocação me preocupou mais, co~ 
mo há pouco eu salientaVa ao -Senêidor Leo
poldo Peres, porque esses escrito de 44 p_alses 
afirmam que o Governo brasileiro, fmanciado 
por bancos intemacionaís, está destruindo a 
floresta, na medida em C(Lie financia agricul
tores, pecuaristas, gariffipêirOs--etc. Então, é 
uma tentativa de imobilizar OS recUrsos natu
rais que existem na Amazônia, pará que eles 

não -Sejarit- incorporados ao todo nacional. O 
que desejamos; V. EX', o nosso ilustre Presi
dente da Coinissão, Senador Leopoldo Peres, 
e todos os demais, é que a Amazônia seja 
explorada racionalmente, de uma forma auto
sustentável. Não podemos fazer daquilo um 
aquário para- a beleza pictórica dos europeus. 
Ao "pulmão do mando" já se desmentiu. 
Quando um sueco-começar" a respirar mal, 
ele que pense no enf!Sema pulmonar e não 
no oxigênio da Arnazôni:;t. É preciso caracte
rizar isSo bem. V. Ex? está conduzindo o seu 
discUrSo de uma maneira que reCebe o aplau
so-mais veemente _de seu colega e conterrâneo 
- eu ia dizendo colega de Bancada, mas é 
porque eu sou o quarto Senador pelo Acre. 

O~ SR. -MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
EX" Já da outra vez que V. EX' exerceu o man
dato aqui, nós que não estávamos no Con
gresso ne~ época sempre o consideramos 
um senador pelo Acre, e nos orgulhamos de 
tê-lo entr~_os acreanos ilustres no cenário na
cional. 

A intervenção de V. Ex~, muito rica, veio aqui 
encher de flores, de castanheiras e seringuei~ 
ras o meu parco_ discurso. Realmente, nobre 
Se_Dadór JarbZ~s Passarinho, causa-nos espé· 
cie essa preoCupação aguda, febril e quase 
obsessiva após o trágico acõntecimento de 
Xapuri. De repente todo mundo acordou co
mo se o Brasil fosse pilhado como um grande 
bandido, destruidor da natureza do mundo. 

E nós temos tido humildade. Nesta Casa, 
no S~nado da República, náo vi um senador, 
que assomasse à tribuna para tratar do assun
to, que não tivesse a humildade de reconhecer 
aS-nosSas ~efi~íêhCías, o nossO PaSsado -pre. 
dador sobre a floresta atlântica. Acordamos 
e acettainós_ que realmente estamos inciando 
uma exploração da Amazônia de maneira ime
diatista, irracional, e que devemos corrigir esse 
direclonamento. Todos estamos de acordo e 
eStamOS prõCurando os-que nos possam as
sessorar, os cieritístas, os técriTcos-; dentro .e 
fora do Brasil, as entidades internacionais sem 
interesse coloniéilista, que possam trazer con
tribuição para o bem-estar do mundo. 

Agora ~stá o .argumento em dma da Ama
zônia de maneira obsessiva. Por que não se 
fala da floresta americana? Porque o sistema 
florístico da Hiléia é complexo, que não se 
limita apenas à Hiléia Amazónica - que foi 
chamada por Humboldt de Hiléia Amazónica_ 
-, quando esse sistema é um domínio flores
tal americano que se estende desde as para
gens das costas do sul dos Estados Unidos 
da América, passando pela América Central, 
vindo alcançar a_ Amazônia e se estendendo 
o sistema florestal até o Chaco, até a área 
do Pantanal, com ama continuidade floristica 
de alta_ heterogeneidade, com as caracterís
ticas de trópico úmido. Então, não é a Hiléia 
Amazônk_a brasileira que deveria ser colo<::ada 
no banco dos réus como uma ãção dos brasi
leirOs, mas todo o sistema, todo o domínio 
de floresta tropical, que é o maior do mundo. 
Entie os três domínios: o asiático, o índico 
e o ãrileficãnó; o inaior de, florestas úmidas 
é o domínio americano, que ocupa um quarto 
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das florestas úmidas do mundo todo, cerca 
de 20%. 

Então, esquece-se de falar que a Amazônia 
Florestal, que foi o dado referido pelo nobre 
Senador Leopoldo Peres aqui, louvando-se no 
relatório do Senador Já"rbas Passarinho -da
do esse que varfã, pois 5 milhões- seria a áiea 
da Amazônia Legal mais, do ponto de vista 
de floresta _densa, contíriua, heterogênea e 
úmida, são 3,5 milftões de quilõrlletrOS qua
drados, quando o domínio florestal americano 
abrange 9 milhões de quilómetros quadrados, 
portanto esse sistema, que se formou geológi
camente ao mesmo tempo - o Vale do Mis
sissipi - Missouri, o Vale do Orenoco, o Vale 
da Amazônia e o Vale do Pantanal Paraguai
Uruguai - são formações geo!Õógicas que 
têm a mesma idade. Eles se formaram há 
cerca de 1 O a 1.00 anos para cá, a partir dos 
núcleos florestais residuais, dos refúgios que 
~-e~ois formaram as_ Oorestas e_ galerias, que 
cresceram na terra firme, no platô, e, hoje, 
é esta floresta total, eSse domínio americano 
que atingiu um clímax. Tem certa maturidade: 
n.em cresce, nem diminui, porque, quando 
uma árvore chega à maturidade determinada, 
morre naquele lugar, e cresce outra da mesma 

- espécie. Então, ela está na estática metabólica 
O metabolismo dela está como uma eq:uaç:âb 
de_segundo_gra~_gue é igual a :z;ero, porque
o anabolismo e o catabolismo são iguais. En
tão, oxigênio para o Mundo, pulmão do Mundo 
etc. é um mito. 

Os cientistas - não só do Brasil, como 
de todo o Mundo - estão a provar que as 
maior~s fontes de oxigénio que respiramos 
são, principalmente, duas: a primeira, o esto
que de oxigênio na form.il:çâo geo16gica e cóS
mica da Terra, assim cóíno o ferro, o carbOno, 
o nitrogénio, todos os.elementos, domai~ sim

. ples, que é o hidrogênio, passando pelo hélio, 
até o mais complexo, que é o urânio, na classi~ 

- ficação periódico de Jean Perrant, dos nossos 
tempos de ginasianos. Todos esses elementos 
têm em quantidade maior, bem como esto
ques de hidrogênio e de carbano, que são 
a base, a espinha dorsal da vida. As próprias 
cadeiras da Química Orgânica elos nossos 
tempos de vestibular nos dão il idéia da espi
nha dorsal da vida, o carbono quaternário com 
as suas valências de hidrogênio. O nitrógênio 
é_ um gás que envolve a atmosfera de forma 
abundante, constituindo quase 20% dos gªses 
da atmosfera. É um gás inerte, sendo __ o "es~ 
queleto gasoso~· da respiração. Quando respi· 
ramos o ar atmosférico, entram todos os ga~ 
ses, mas o nitrogênio mantém a expansão 
gasométrica do tecido. E, junto com e;le, vem 
uma percentagem de 20% de oxigénio, que 
é a parte que vai entrar no metab_olismo e 
agir como elemento de queima dos processos 
metabólicos. 

De modo que esse et.to-quede oxigênio é 
fabuloso. Podemos respirar oxigênio à venta· 
de, porque não está fugindo da Terra. E os 
processos físico-bioquímicos trasformaffi o 
oxigénio, colocando uma porção em estoque 
e outra disponível, que é o oxigênio que respi
ramos. O oXigénio que fica estocado é o que 
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conhecemos na Química Mineral ou na Orgâ
nica. 

A fonte de renovação não está nas florestas 
tropicais úmidas, que são florestas estáticas, 
mas sim nas florestas tenras, As plantas produ
zem muito oxigênio quando estão crescendo, 
porque estão absorvendo matéria-prima atra
vés da fotossíntese, quando elas estão absor
vendo energia solar, armazenando-a, e tam
bém estão acumulando carbono intensamen
te e hidrogêneo, outros elementos, e mais ·as 
sais mineraís. - - - -- -

Então, as plantas fabricam muito oxigênio 
nesse process·o- matab6Uco, utilizando e libe
rando ·a oxigênio. -Assim, é no OC:eãno qUe 
ocorre processo intenso das planta:~ tenras, 
que são unicelulares, microsÇópicas, são os 
plâncton, as algas-marinhas, que contribuem 
para a renovação do oxigênlo, para a manu
tenção do seu estoque, produzido pela forma
ção geológica, em 90% das transformações 
biológicas. 

De modo que, através dessa indagação, fugi 
do texto. É um assunto que nos apaixona. 

O Sr. Leopoldo Peres -Permite V. Ex" 
um aparte? 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Mário 
Maia, permite V. EJr um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Leopoldo Peres, que estava 
na fila, e depois terei o prazer de ouvir o cearen
se, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Leopoldo Peres o· Amazonas, que 
tanto se honra na sua paisagem humana da 
sua ascendência cearense, cede a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides, 

O Sr. Mauro Benevides- Meus agrade
cimentos, inicialmente, ao Sericidor Leopoldo 
Peres, por esta prioridade que confere, não 
apenas a mim, mas, sobr_etudo, aos meus 
coestaduanos, que, em determinado momen
to, se constituíram naqueles pioneiros do des
bravamento da Amazônia, contribuindo inesti
mavelmente para que consignássemos o nos
so predomínio, predomínio brasileiro, naquela 
importante faixa do Território Nacional. Nobre 
Senador Mário Maia, interrompendo eSsa au
têntica au1a de sapiência qUe V~ mii'listra 
da tribuna, como profundo conhecedor e cien
tista, c_omo homem identifi5:.ado com os pro
blemas da Amazônia, queria trazer a V. Ex", 
em nome da nossa Bancada, em nome dos 
nordestinos que participaram tão significat.i· 
vamente do desbravamento da Amazônia, a 
nossa solidariedade, nesta tarde em que o se
nado Federal homenageia o "Dia Mundial do 
Meio Ambiente". É uma_homenagem que se 
inklou com a presença na tribUna do nobre 
Senador Leopoldo Peres, que, com o brilho 
que lhe é_ peculiar, discorreu sobre este tema, 
louvado também no parecer do nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, uma peça que dignifica 
não apenas a S. Ex", cOino figura estelar desta 
Casa, como, enfim; ão Pf6prio -senaao.- que
participa da discussão do tema Ecologia, com 
a sua presença, com dados, com argumentos 
que garantem para o nosso País _a soberania, 
inadmitindo-se aquilo que, em determinado 

niomento, pensou~se qúe era a internaciona
lização da Amazônia. Portanto, a nossa interfe
rência_ no seu brilhante pronunciamento é, so
bretudo,- para Saudar o "Dia Mundial do Meio 
Ambiente", em nome dos nordestinos que se 
representam nesta Casa_e, sobretudo, para pa
rabenizar V. Ex' pelo magnífico pronuncia
mento que faz na tarde de hoje, seqüenciando 
aqueloutros dos nobres Senadores Leopoldo 
Peres e Wilson Martins, com enfoque particu~ 
larizado da região do Pahtanal. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador 
Mauro Benevides, V. Ex• fala como um autên
tico cearense_ que tem um vínCulo muito senti
mental como o meu Estado, porque a coloni
zação e _o povoamento do Estado do Acre 
se dev_em aos nordestinos. Essencialmente 
80% da-popuiãção era composta de cearense. 

Honra-me, muito, nesta tarde, sendo apar
teadõ Por um ceafense ilustre, histórico, e por 
estar a sessão send6 pre5idida ta~TJbém por 
um cearense de igual e elevado gabarlto, que, 
embora representando o Distrito Federal, é 
um cearense.com todas as_caraçterísticas, que 
não pode negar, no seu falar, na sua maneira 
de solidariedade, de comunicação e calor hu
mano. 

-O Sr. Mauro Benevides - E com um 
detalhe, nobre Senador Mário Maia, o atual 
Presidente em exercício desta Casa,_o Senador 
Pompeu de Sousa, garante no Seoad6Federal 
e no Congresso brasileiro uma tradição de 
dignidade, de cultura e de honradez, dos cea
renses. O seu bisavô, o Senador Thomás Pom
peu de Sousa Brasil, foi uma das figuras mais 
destacadas da Representação do Ceará, ein 
todos os tempos, não apenas no Império, 
quando ele presidiu o Partido Uberal. E, ainda, 
se anális.9.rmos toda a Representação do Ceará 
ao longo do tempo, vamos identificar no Sena~ 
dor Thomás Pompeu de Sousa Brasil, que 
aqui pontificou, ·que ele, no Senado, foi uma 
expressão verdadeiramente estelar. O Sena-· 
dor Pompeu foi um homem que soube repre~ 
sentar o Estado do Ceará, soube dignificar 
o mandato popular e soub_e defender aqueles 
temas que, à época, inereciam o realce de 
serem discutidos a nível de Congresso Nacio-. 
na!. E o s.eu ilustre_descendente, o_se_u bisneto, 
Senador Pompeu de_ Sousa, hoje Represen
tante do Distrito Federal e presidindo, neste 

_momento, o Senado da República, dá conti
nuidade _ _a essa trajetória de cearenses e, so.; 
bretudo, da grande Família de Thomás Pom

- peu de Sousa Brasil. 

Q_ SR. MÁRIO MAIA - Não há a menor 
dúvída, nobre Senador Mauro Benevides. V. 
EX" fai-uin apan""hádó eum-a1nserção histórica 
-do Ceará, neste nosso discurso amazônico, 
ecológico, sentimental.-Queremos acentuar, 
nesta oportunidade, com muita simplicidade, 
uma declaração que a HistOria está a registrar, 
dentro do conceitO dã-defesa da natureza qUe 
nós, com grande freqüênciã, trazemos aqui 
_à ):lailª'-- à_d_i_sçussão-; Foram os cearenses que 
se transladaram para a Amazônia, os capitães 
da exploração, que tomaram o nome de serin· 
QaJistaS os Seríngueiros;- -os- Operários anôni~ 

mos dã selva ii o extfativlSmo da borracha.-que 
sustentou o Brasil como a segunda pauta de 
riqueza do Mundo, a borracha da Amazônia, 
nos primórdios do século em que vivemos. 
Fótãm OS CearenSes, os nOidestinos, que para 
lá foram e passaram a ser os guardiões da 
floresta. Ontem e hoje, como para o futuro 
querem as seringueiras e as castanheiras de 
pé, porque elas ainda são o sustento para as 
suas fammas,_a fim de mitigar a fome de seus 
filhos. Portanto, foram eles, até bem pouco 
tenip-o; os ·que sustentavam, preservavam-e 
conservavam, corno -verdadeiros soldados 
anónimos e espontâneos, a FlOresta Am.i:u:ê:i
nica. De duas décadas para cá, com o fluxo 
de migração do Su1 do País, de formação his
tórica diferente, como-os empresários que fo
ram para o norte, é que estão com conceitos 
sócio~econômicos diferentes daqueles dos 
nordestinos cearenses, que é o de derrubar 
os seringais nativos e trali-sformá~los em cam

- pos de pastagem, saindo de uma economia 
de extrativismo e _de coleta para uma econo
mia chamada agropastoril, que, infelizmente, 
pulou por cima do agro e está apenas pastoril, 
com resultados catastróficos para a Amazônia. 
E o meu Estado, infelizmente, _embora repre
sente agora_ mais _de 500 mil cabeças, o papel 
OOvinO dã EstadO dó Acre· âiiida nãO -signifi
cou, através da arrecadação do !CM, uma eco
nomia socialmente apreciável. 

Nobre Senador Leopoldo Peres, concedo 
o aparte a V. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Eu gõstaría, na: qUalidade .dê eventual Pr~si
dente, de dizer aos Companheiros que, emo-. 
bra muito emocionado com as homenag:ens 
prestadas ao Ceará e à minha Família, pelo 
aparte do nobre Senador Mauro Benevides, 
vamos--dizer, que, apesar da elasticidade com 
-que estou tratando o tempo de que orador 
-dispõe, V. Ex' já ultrapassou o seu tempo. la] 
cõmo·o SenadOfLeOpoldo Peres ultrapassou 
o- dele, V. EX' ultrapassa o seu. Não usei do 
mesmo ligar com que tratei o discurso do 
seu anteCessor, porque verifico quei o úítimo 
dos oradores inscritos já se retirou do plenário 
e se_ supõe que diSistiu dà palavra. PortantO, 
a permanê"nda de V. Ex~ na tribuna não fere 
o direito de nln9i.téffi~ Naquela altura, feriria, 
nesta altura, não fere mais. O _discurso de V. 
EX está sendo tão rico, em todos os sentidos, 
e nóS estamOs partic!pand6 desta seSsão nOr
destino~amazônida. Não, há_um Centro-Oeste 
alí presente: -na pesSõa do Senador Wilson 
Martins. Quer dizer, nós estamos aqui para 
nos enriquecer com o conhecimento de V. 
EX' Apenas lembraria que nós temos um prazo 
para terminar a sessão. 

O SR. MÁRIO MAIA -Agradeço ao no· 
bre Presidente as· cOnsiderações e a elastici
dade, que não poderiam deixar de ser, nesta 
altura, neste momento, nesta tarde, fruto da 
experiência, atestada pelo lenço bçanco que 
lhe cobre a cabeça. Estamos vendo, nesta 
oporturiidade, como podemos ser mais con~ 
descendente_ no aproveitamento_ do tempo. 

Ouço ãgora, com muita satisfação o nobre 
Senador Leopoldo Peres. 
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O Sr, Leopoldo Peres - Nobre Senador 
Márfo Maia, fora do seu discurso escrito, no 
infdo da s_ua exposição,_ V. ~ lembrou que 
agora querem colocar a Amazônia no Banco 
dos réus. Diria melhor, querem cólocar o Bra
Sil nç banco dos réus, em nome da preser
vação da natureza, em nome da preservação 
do mundo que nas acolhe, que nos abriga 
Nobre Senador Mário Maia, V. EX, amazônida 
como eu. profundo conhecedor dos proble
mas da área, sabe perfeitamente que isto não 
passa de uma misera aleivosia, sem nenhum 
sentido, urna vez que os vilões do mundo são 
os países superdesenvolvidos, altamente in
dustrializados, que respondem por cerca de 
91% do C02 lançado na atmosfera. E, nesses 
bilhões de toneladas, lançados anualmente na 
atmosfera terrestre, que ameaçam, no futuro, 
em algum dia,. quem sabe, envenenar o mun
do, a contribuição do Brasil é modesta, pois 
chega a apenas 1%, e do mundo subdesen· 
volvido todo não chega a ser 1 O%. Portanto, 
é preciso que se proclame a hipocrisia daque
les que, em nome da defesa da natureza, .,_ 
estão sacrificando. Louvo oS estrangeiros que 
querem, como nós, preservar ·a -florestã ama
zónica. Não acredito nas lições do professor 
suíço Augusto Farei, de que o ser humano 
quase sempre acaba por matar aquilo que 
ama. Nem eu, nem V. Ex', nem nenhum sena~ 
dor, nem nenhum brasileiro deseja devastar, 
deseja destruir, deseja exterminar a florestc,. 
amazônfca, porque nós a amamos. QueremOs 
desenvolvê-la sim, devastá-la nunca. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. 
f:xl' I:: mais uma reafirmação da nossa preocu
pação, da nossa humildade de afirmar, pe
remptoriamente, cotidianamente, através da 
nossa autocrítica, que queremos a narureza 
amazôntca auto-sustentada, queremos explo
rá-Ia racionalmente. __ dentro da metodologia 
que nos oferecem a tecnologia modema e 
a ciência; explorá-la cientificamente, renovan
do_as _suas florestas,_ incentivando os órgãos 
de pesqu~. principalmente da região, capaci
tando-os a fazer um inventário definitivo de 
toda sua riqueza flor'IStica e faunístiCa, para 
que, quando cortarmos. abatermos uma Jiana, 
sabermos o que estamos fazendo, quais as 
propriedades daquela liana, daquele cip6, qual 
o valor económico queele repre~nta, quais 
as propriedades tisicas, químicas, fármaco-di
nâmicas que tem aquela natureza vegetal, para 
sabermos exatamente o que estamos fazendo, 
se devemos extingui-la, se devemos--derrubá
la, ou se devemos preservá-Ia, para que f1m 
estaremos praticando, quando tivermos que 
abater uma ltana, um arbusto, ou umjequttibá, 
ou uma castanheira, que é a rainha da floresta 
amazónica. 

O Sr. Antônio Luiz Maya- Permite~me 
v Ex',> 

O SR. MÁRIO MAIA-:- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Antônio Luiz Maya. 

O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Senã
dor Mário Maia, desde o começo de .seu dis
curso tinha a intenção de aparteá-lo. Acom
panhei o raciocínio do seu pronunciamento 

e_ o considero da maior importância, sobre~ 
tudo neste "Dia Mundial do Meio Ambiente'', 
E é importante para se fazer uma reflexão em 
cima exatamente dos chamados recursos na
turais. V. EX1' faz a defesa de um bem patrimo
nial, a Amazónia Legal. Toda ela, para nós, 
é um grande recurso natural_e um bem patri
monial deste PaíS. Já a defendemos aqui, e 
V. Ex- o esUí fazendo agora. Esse recurso patri
monial é da inteira autonomia do Brasil preser
vá-lo, sobretudo utilizá-lo radonalmente. Aí 
que está o n6 da questão. Nenhum recurso 
natutal o é senão em furição do homem, por
que, os bens da natureza, todos eles, foram, 
sem dúvida al,gumá, criados - esta - é a 
nossa Crença ...:__ para beneficiar o rei da cria
ção - o homem-:-_ Portanto, esses bens estão 
em função do homem. Eles não vieram exclu
sivamente para· enTeltàr a natureza. Não teria 
sentido, nem sedam recursos -nãturais, o en
feite como tal. Não. A natureza é bela por si; 
ela não preCisa ser enfeitada; ela já é um enK 
feite por si mesma. Porém, esses recursos são 
indispensáveis à própria condição humana. 
Não_existe bem natura} eterno. Não existe isso. 
Todos: os_bens 'são de algum modo passaK 
geiros. E eles o são em função exatamente 
do bem maior que é o bem do próprio ho
mem: Neste sentido é que a minha reflexãO 
vem, de algum modo, em comunhão com 
a de V. Ex', para dizer que temos autonomia 
para preservar os _recursos naturais da Ama
z6n!a (egal. O seu eco$sjstema está sob a 
COOrdenação de brasileiros. Devemos de al
gum modo, reafirmar nossa autonomia neste 
particular, porém sem menosprezar a neces-_ 
sídade de uma utilização racional, porque, va~ 
mos e venhamos, se a madeira de lei, que 
lá é produzída e lá está e e1ue já está madura 
para o seu aproveitárriento:,-e não o for, um 
dia, essa m~adelra, como os demais recursos. 
será perdida. É neste sentido. Apenas apre
sento um único exemplo, para dizer que, se 
nào for aproveitada, ela será perdida. Portanto, 
não estará em funçãO daquilo para o que ela 

·serve. E ela serve para quê? Para fazer a pro
moção do. bem~estar da comunidade, não 
apenas do homem brasileiro, e sim da huma
nidade. Comungo"das idéias de V. Ex~' temos 
que realizar o chamado desenvolvimento sem 
devastação. Esta é o grande perigo. A utilíza
ção---radonal dos bens naturais é não só legal 
como até necessária- para promover o bem~ 
estar, sobretudo de uma população a mais 
carente e talvez a mais necessitada deste Pais, 
a do Norte, sobretudo a dos amazônidas, que 
lá estão numa imensidão territorial, muitas ve
zes afastados, fo-ra do alcance até dos recursos 
que a indústria e a tecnologia apresen~m. 
Parabenizo V. Ex~ pelo magnífico pronunda
mento, neste dia de retle}(ão sobre a ecologia, 
sobre o ecossiStema e a necessidade de pre
servação da natu(eza, porém em função do 
homem e __ do seu desenvoMmento. Parabéns, 
nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu é que agra
deço a V. Ex~ a intervenção. 

Ante_ontem, na reunião de nosso Fórum,. 
um palestrante definiu ecologistas e ecólogos. 

Ele disse que o ecologista era aquele que trata
va das coisas da conservação da natureza de 
uma maneira emocional, e o ecó!ogo cuidava 
da natureza, de estudos, de uma maneira ra
cional. Ele concluiu dizendo que era ecólogo. 

Não sou ecologista nem ecólogo. Sou_um 
amante da natureza, um observador das coi
sas e procuro interpretar e me servir da natu
reza de maneira racional e me inspirar nela 
também como uma parte da criação, do Cria
dor, da divindade. Então, tudo na mãe Géia 
é_ sublime, tem a presença de Deus. Numa 
visão panteístiCa, vejo Deus em tudo, nessa 
confusão emocional da natureza e do_esplrito 
humano. No JTlOmento atual, é preciso con-
tactar com a natureza. _ . 

Com relação à Amazónia especificamente, · 
deve-se ~tiliz_á_-la de_ manelra racional, isto é, 
não apenas preservá~!~ como um santuário 
intOcável, maS conservá-la. Faz-se uma distin
ção muito significativa entre o preserVar e o 
conservar. O preservai'-é no sentido de deixá-la 
como está, olhando-a, adorando-a; e o con

seNar é no sentido fazer com que a Amazónia 
se renove eternamente. ou seja, ajudemo-la, 
para que ela nos ajude, repondo as s_uas espé
cies nobres multiplicadas, quando as retira
mos. 

Conforme V. Ex" disse, __ a madeira chega a 
determinada espessura econômica até a sua 
maturidade biológica. Por exemplo, a casta
nheira. Defendemos a perenidade da casta
nheira, porque não a queremos derrubada, 
mas queremos o seu fruto que é rico. 

O mogno_, quando chega a setenta, oitenta 
anos, atingiu a maturidade. Mesmo econon'li· 
camente, se V. Ex"--esperar Ciue ele aumente 
mais um diâmetro ou a· sua extens_ão 4e um 
ou dois centfmetr6s, isso Jevará trinta, cin· 
qüenta ou sessenta anos. Desta forma, o mog
no chegou à idade de ser utilizado racional
mente. Quando se retirar um mogno, deve-se 
colocar dez no seu lugar. 

Este é o sentido do conservacionismo, co
mo os ingleses fJZefam na Birmânia, ao reflo
restar, nos rempos coloniais, aquelas para· 
gens. 

Sr. Pre.sjdente, o meu tempo está acabando, 
e a sua paciência também, mas esse registro 
precisava ser_ feito. Hoje é um dia especial, 
é o "Dia da Ecologia", o "dia Munida! do Meio 
Ambiente", é uma segunda-feira, felizmente 
a Oi'dem do Dia nós já a aprovamos toda. 
Vamos, então, retomar o fio do nosso texto 
para terminar. 

Nada menos que 25% do subsolo da Ama
zónia legal estão bloqueados por reservas em 
regime de concessão de lavras, alvarás de pes
quisas e requerimentos de pesquisa, sem que 
a sociedade tenha um efetivo controle da si
tuação e, portanto, sem a certeza de que uma 
riqueza natural de tamanha magnitude venha 
a servir para própositos realmente nacionalista 
de desenvolvimento econômico. 

A questão da soberania, vista do ângulo 
~mazónico, é mais complexa do que criamo 
papel parques que não sejam fisca(izados e 
reservas naturais que não resistirão às seque· 
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las da má distribuição de terras no Pais. Se 
a Amazônia é fator de sob_erant~, que seja, 
então, de soberania da nação sObre seu desen
volvimento e não da soberania tacanha e auto~ 
crática que- socorre governantes em franco 
declínio. soberania da Amazônia, agora que 
vemos com a ajuda da CP! da Amazônia, luzes 
mais "Científicas sobre pontos essenciais da 
polêmica, significa córa9em. para assumir "ã 
complexidade, a importância e a dqueza_ da
quela região. 

Do ponto de vista da complexidade, deve
mos considerar que, embora a ciência tenha 
fornecido alguns balizamentos seguros pãra 
avaliar o verdadeiro impacto da floresta no 
eqüilíbrlo ecológico terreSti:e, faltan1 avaliação 
cónsolidadas e definitivas com todo o ralati
vismo que esta palavra comporta - sobre 
o melhor caminho para um inevitáveJ e dese~ 
jável desenvolvimento sócio-económico ca
paz de beneficiar a população local, respei
tados o saber s_ecular e as estratéQicas de vida 
criadas pela longa convivência com a floresta, 
como "é o caso dos povos da floresta, os serin· 
geíros e índios, por exemplo. 

Quanto à imj:;órtáncia, é precisó não es(Jue
cer que a Amazônia legal compreende área 
aproximada de 5 milhões de km2

, com a maior 
bacia hidrográfica do mundo, responsável por 
115 do volume de água doce que chega ao 
oceano em todo o planeta. Aí estão os, dois 
rios com o maior fluxo de água do mundo: 
o Amazonas e o Negro. Este faritástlcô volume 
d'água, em" simbiose com a- floresta tem, aí 
sim. wna importância vital que transcende os 
interesses brasileiros, na medida em que pe
sam significativamente no regime de chuvas 
e no clima do planeta. 

No capítulo da riqueza poderíamos arrolar 
a madeira, o ferro, o manganês, a bauxlta, 
o cobre, o ouro, a cassiterita, o diamante, o 
urânio, saJgema, cauJim, petróleo, gás natural 
etc, Sem falar no potencial alimentício de suas 
águas corno viveiros de peixes, quelônlos, ma
míferos e na produção da castanheira e da 
seringueira. Mas queremos dar ênfase a outro 
tipo de riqueza, que aponta para o futuro da 
te<:nologia e das alternativas para a sobrevi· 
vênda humana. 

Refiro~me à inestimável e incomparávél di
versidade genética da flora e da fauna que 
está sendo dilapidada sem ser tnteiramente 
conhecida. Não é o caso de interpretar tal 
preocupação à luz de um conservacionismo 
romântico ou da intocabilidade da Amazónia. 
Ao contrário, é em noine- do deSenvOlvimento 
da Amazônia, como um valor local e nadonal, 
preservada sua importânCia na regulação do 
clima planetário, que somos levados a insistir 
na Jdéiã que ousa ir além dos interesses ime
diatistas e da timidez dos planos oficiais. t 
preciso parar, fechar a Amazônia. Estamos 
certos de estar interpretante a perplexidade 
da Nação frente a inadequação do remédio 
ao mal que nos atinge, por ora superficial
mente, mas que, em breve, ainda nem conse
guimos avaliar direito a _dimensão desse mal e
fi cio. 

Volto a insistir, é preciso fechar a Amazônia 
para balanço. Urge tornar indisponíveis as ter-

ras públicas e privadas onde ainda se mantém 
intacta a floresta tropical úmida para dar um 
tempo à razão, à ciência:, à verdade. 

As _matas nativas da Amazônia só devem 
ser novamente entregues à ocupação ec.onô
mico-sodal no momento em que tivermos um 
z:on®mento_ecológico da região e um levanta
mento de suas riquezas, em particular as rela
danadas à fauna e à flofa; aS mais atingidas 
pelo desmatamento indiSCriiniriado. 
- Concluindo, Sr. Pr_esiçle"nte: ~ S_r_s. Senadores 
e autoridades_ presentes. exorto-os_,_adma de 
tudo, a pensar na Amazônia como um tema 
estratégico na construção democrática do 
País, Superemos-de vez nossos eventuais anta
gorliS!nos, nos&!ls fraquezas grupais, partidá
rias ou pessoais e dediquemo-nos a trabalhar 
sobre o conhecimento real do tesouro qu~ 
está em nossas mãos, do qual a parte infinita~ 
rnen.te rilaior ainda nem sonhamos qual seja, 
nem fazemos idéia do que se trata. 

É fi.m'datnentanritefrOrTI-per a OCUPação 
ciesCiúi"te-da Amazõitía atnda nativa,~ l:Orilar 
conhedmento de toda sua grandeizã para que 
possã:i-nos fazer dela usç) iac!onal, Conseqüen
té,-duradouro, patriótico e humano. 

Era o que tinha a dizer, Sr.-Presidente. (Muito 
bem! P~mas.) 

Durante o discurso do Sr. Senador Má
rio-Maia, o Sr. Senadoi- Nelsqn Carneiro, 
Presidente, deixa a cadeira da presldên
.cja, __ que é ocupada pelo Sr. Seiladar Pom
peu de Sousa, 2f'.SecreMrio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Ao encerrar-se o brilhante discurso do no
bre Senador Mário Maia, esta Presidência quer 
associar-se às comemoraçõeS que aqtii se 
cumpriram neste "Dia Mundial do Meio Am
biente", cong:-rarulando~se com os vários ora
dores, porque, sem que houvesse uma progra
mação previamente estabelecida, criou-se 
Uma comemoração natural e espontânea des
se acontecimento, que é da mais alta impo-r
tância para a Humanidade, e tem para o Brasil 
uma significação especialíssima que os orado
res -todos destacaram, cada um sob o seu 
ponto de vista, mas que compuseram, harmo
niosamente, um painel admirável da realidade 
amazônrca e da realidade brasileira em relação 
ao meio ambiente universal. Desde o poema 
do Senador Leopoldo Peres, belo poema em 
prosa, d€ amor filial à pátria amazônica, até 
o discurso tão recheado de erudição e de ciên
cia do nobre Senador Mário Maia, todos os 
demais oradores foram realmente modelares 
nesta comemoração, e a Mesa se congratula 
P?r esta sessão, na '!':erdade histórica, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidênda designa para a sessão ordi
nária de umanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI Dó DF 
Ne 8, DE 1989 

Votação, em turnõ úhico, do Projeto de Lei 
do DF n9 8, de 1989,- de iniciativa do Gover~ 
nadar do Distrito Federal, que altera o art, 93 

do Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro .de 
1966, e dá outras providências,_ tendo 

PARECER FAVORÁVEL; sob o_n'63, de 
1989, _da Coffilssão_ · 

-do Distríto Federal 

2 

REQUERIMENTO Ne 29Õ, DE 1989 . 

Votação, em turno_único, do Requerimento 
n9 296. de 1989, do-Senador-Melra FUho~ soli
citando, nos terJl_'Jos regimentais, a retirada, 
em caráter definitivo do Projeto do DF n9 6, 
de 1989, de suã "ãuioria, que_ autoriza o Gover
no do Distrito Federal a alienar os imóveis 
que especifica, e dá outras providências. 

3 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto deLei da Câmara _n9 __ ~4, de }~81 
(n1 435n9. na- Casa de origem), que tnclui 
a ftlha desquitada, divordada ou viúVa entre 
os Qeneflciár"ios do servidor público federal ci
vil, militar ou autátquko. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

·_Projeto de Lei da Câmara n9 109, de 1981 
(n~ 337n9, na Casa -de ort_QemJ, qUé aCres
centa parágrafo ao art 791 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

5 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n? 133. de 1981 
(n9 4.630/81, na Casa de origem), que estabe~ 
Ieee, atendendo ao disposto no art. 175 da 
Constituição Federa1 e na Emenda Constitu
cional nç 12, de 1978, norrnas de amparo à 
pessoa deficiente e determina outras provi
dências. 

6 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUillCADA 

Projeto de Lei da Câmara nç 23,__ de 1982 
(no 687 n9, na Casa de origem), qUe assegura 
a contagem do tempo de serviço prestado 
por docentes, nas condições que especifica. 

--..:7 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

- -------- -

Projeto de Lei do Sena-do n9 71, de 1981, 
de autoria do Senador Roberto Saturnino que 
acrescenta parágrafo único ao art. 39 do De
cretq-Lei n9 594, de 27 de maio de 1969, que -
instltu1 a loteriã esportiva federaL 

8 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADÁ . 

Projeto de Lei do Senado n9 160", de 1981 
- Comp!Eimentar, de autoria do Seilador Nel
son Carneiro, que introduz alteraÇão na Lei 
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Complementar n~ 11, de25 de maio de 1971, 
que instituiu o Prog'íamorde Assistência ao 
Trabalhador Rural (Prorural). 

9 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n'~ 260~_-de 1~81 
- Compleni.entar, de autoria dÕ s·enador fie!
son Carneiro, que- alte_ra distrõsitivo da Lei 
Coniplementar n~ 11, de 25 de maio de 1971, 
que institutu o Prprural. 

10 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA - -

Projeto de Lei do Senado n" 287, de 1981 
- Complementar, c:le autoria_ Qo_ Senador Lá
zaro Barboza.. que altera ~ ~i Çp1J1p\ementar 
n<?26, de 11 de_setem~ro d~ ~975, permitindo 
a utilização ·da conta lnd{vid_ual do Pl8-Pasep 
para saldar débito perante o Programa de Cré
dito Eduç_atiYo. 

11 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA _ 

Projeto_de Lei do Senado no 293, de_1981 
-Complementar, de autoria do Senador Nel_
son Carneira, _que introduz ·alteração na Lei 
Complementar n~ 11~ de 25 de maio de 1971, 
que criou o Prorural. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Souso) 
- Está eti.ce[rada a sesSãO: 

(Levanta-se a sessão às_ 18 horas e 50 
minutos) 

DISCURSOPRDNUNCIADOPELOSR 
1'1ANSUETODELAVOR NA SESSÃO DE 
19-5-89EQUE,ENTREGUEÀREVIsi.O 
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS
TERIORMENTE 

O SR. MANSQETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Para breve comunicação.)- Sr. Presi-· 
dente, Srs. Senadores. foi publicado ontem, 
no Diário Oficíal, o Decreto n" 97.754, de 17 
de maio de 1989. · 

Este-decreto altera o-f 1? dO art.-3"do OeCre~ . 
to n<> 97.455, de 15 de janeiro de 1989, que 
determinava a extin_ção de várias ~presas 
públicas e a dissolução_ de diversas empresas 
de capital misto, entre elas a Companhia de 
Navegação do São Francisco, a Franave. 

AS determinações daquele decreto foram 
contestadas, inclusive por esta Casa, quando 
aprovou decretos legislativos sustando muitos 
daqueles atos. por inconstltudonalidade e por 
ferir interesses públicOs._ No caso, agora, da 
nova determinação do Poder_,Exetutivo pelo 
decreto citado, que altera o § }9 do art . .)9 

do d~reto anterior, o que se procurou fazer? 
Primêiro, o Executivo determinÇI. o prazo de 

dez dias para a liqüidaçáo de algumas empre
sas públicas, entre elas a Franave, Companhia 
de Navegação do São Francisco. Segundo: 
retira o Ministérici'l'úbll5;:o ·desse processo, e 
coloca apenas os adminls_tradores antigos que 
devam nomear o liqüidante_. 

Quero rapidãmerite~ best& breve comuni
. ~çâo, para não tomar o tempo do eminente 
üder Carlos Alberto, dizer a V. Ex!-, Sr. Presi

-- dente.._e a_os eminentes Senadores, _e à opinião 
pública brasileira, que esse der;:reto rec:ente, 
aJém_Qe lesivo, es.tá afastando a vigil~ncia_da 
própria sociedade, na pessoa do Ministé_rio Pú
blico Federal,_da fiscalização dessas~ liqüida
ções; 

É. o patrimbniO~"póblico que eStá ·aí sendo 
sucateado, deliberadamente, pelo Poder Exe-

- ~t~":o!~s-e'!l nenhuma fis5=alizaçaõ do Minis
tério PúblicO, porque ó decreto anterior previa 
a presença do Ministério Público. Essa.alter~: 

são. determina um prazo de urgência urgen
tí~!ma para a liqüidação dessas empresas ·de 
capital misto, retirando a fiscalizaçãO do Minis
féõõ Público. 

Quero- ar}enãs acrescentar qUe estou "enca
minhando às_ Comissões de Ass.untos Econô
_mlq>~.-~P Senado Federal, e de Fis_calização 
e. Controle, da Câmªra dos Oeputados1 um 
pedido para que façam uma devassa, exami
nem· todos os aspectos dessas liqüidações, 
lndusive __ o por quê de o Presidente da Repú
blica deterninar a retirada_da fiscalização do 

_ Ministério Público nessas liqüidações. AliáS, no 
caso da Franave, na sua liQüidaÇão,_ Este ano, 
a Franave, a Companhia de Navegação do 
~são Francisr:o, já oferece lucros subs~_nciais 
e, diante- da verdadeira explosão agrí~ola do 
Vale do São FranciSçQ, prindJ)aiméhte na área 

--de Barreiras, com a produção de soja, que 
~ uma nova fronteira agrícola, equivalente à 
do Mato Grosso do_Sul e do Tocantins, não 
have!Ía nênhünia r&ão, Até fiz a comparação:_ 
o Presidente determina a construção de uma 
F'errovía Norte--Sul, sof:t os argumentos de 
que vai haver uma grande_ produção naquela 
áfea: Tudo bem, mas no São Francisco já 
há essa produçãO, estimada, este a·no, emáoo
mil.toiJ.ela~as de soja, a serem transportadas 
pelo rio São Francisco, -~té o porto fluvial de 
Petrolina -Juazeiro, e dali seguindo, no caS:o 
de exportação, para o porto de Salvador e, 
principalmente, para Pernambuco, no porto 
de Suape, no comporte industrial de Suape. 

Para isso, para essa exportação, para fazer 
a ligação intermodal da hidrovia do São Fran
·<:isco com a ferrovia, que são transportes bara
tos, evitando o tr~nsporte rodoviário, o Gover
no está construindo a interligação ferroviária 
_entre Petrolína ~ Salgueiro, fazendo a interli
gação da malha ferroviária do Nordeste. 

- ora, enquanto faz isso, desativa a navega
Ção que o próprio Governo Federal mantinha 
na êp~a em que ela apresentava déficit. Ag_o
ra que começa __ a,apreS~ntar lucro, o Cio:verno 
f_f!.deral se retir!3 para quê? É fãci[_de se enten~ 
d-er. Grupos forfís-simos, jnch.i~Ive o Grupo 
Cqelhó"'Cle Petrolina, já apresentaram propos· 
tas _para adquiiir a súcata da COinpànhia de 
Navegação do São Francisco. Quer dizer, su
cata entre aspas, pOrque se trata de unidades 
da mais moderna técnica de navegação fluvial, 
usada soment~ n_o Reno e nos {'los dos Esta
doS Unidos, indusive o Mississipi, são empuÍ'
radores rÍ"lodernissirnos _qUe empUrram de 
seis a doze chataS, corp cap_~fdade _de sub:s-

tituir, cada um deles, trezentos a quinhentos 
caf'!linhôes pelas rodoviaS. .. _ . 

E um transporte mais barato nove vezes. 
do que o transporte rodoviário. Agora que a 

_ Companhia de Navegação do São FraDdsco 
só não_: tem mais_ lucros porque C)_ Governo 
·não faz -investimentos há dez anos., para qUe 
atenda a toda a demanda, ela· vai transportar 
esse ano I 50".000" fanei adas,, maís a ç(emanda 
de_ 5QQ.OOO .toneladas, no pró?<imo ano de 
800.000, dentro de dois anos 1200..000 tone--
fadas. Então, o Governo se retira, quando a 
Cofnpanhia começa a dar lucro com ai~ pers
pectiva, e entrega aos particulares esse filé 
mignon tão importante e Juc::-rativo c::-omo quaf
quer linha intemadonal do Uoyd Bra!:!ileiro, 
é essa hidrovia_ do São Francisco. Entre_ga não 
só _a concessão a particulares - como jã a 
está negociando, por baixo do pano -a preço 
vil, ou a quase nada, todo acervo da Cortlpa
nhia dé Navegação do São Fr_ancis_cp, em ter
mos de transportadores: com isso perde a re-
gião do São Fran<:isco e 'perde o eaís, Por 
isso que venho -comunicar a V. Ex'"' e pedir 
apoio para que as duas Comissões - de As· 
suntos Económicos e de fisca_lizaç:ão e Çon
trole- façam realmente o &eu papel em cima 
dessa proposta e, sobretudo, encontrem a ra
.zã.Q por que o Governo, depois de determinar, 
no decreto de 15 de janeiro, a presença do 
Ministério Público. nessas liqüidações, agora, 
pelo decreto de ontem~ retira o Ministé(io Pú
blico, para ficarem somente os tec;noc~:atas 
dessas companhias fazendo às liqüidações 
com os pretendentes a su~essores. _ 

_ É__algo lamentável, mas que demonstra o 
que está o~orrendo em outras situações J?O 
País inteiro, inclusive na de._$.ª-tivação do proál~ 
cOQL . . ___ . __ _ 
_ ~radeço a_atenç?!o. pedindo que flque re
_gis~aqo o meu protesto, não s6 o protesto, 
mas o registro que· há al_go ·danoso· para o -
interesse dC! País nesses decretos c;le liqüida
ções de companhias que -estão a serviço do 
povo, como no _caso da Compàrihia de:_ Nave· 
gação do Vale_ do ~9 Francisco, a. selVlç_o 
do povo e do desenvolvhnento çlaquele grande 
Vale. 

Era o que eu desejava dizer, Sr, Presidente. 
(MuitoJ>ern!) 

D!SCilRSOPRONUNCIADOPELO.SR. 
MANS(fETODéLAI'VRNASESSÃODE 
23/5/89EQ(]E,ENTREGUEÀREWsi.O 
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS
TER/OR/>IENTE. 

O SR. MANSOETO DE LAVOR (PMDB 
- PE) - Sr. Presidente, Srs. Set1adores, ·sr. 
Ministro, Sts. Diretores de einpres_as hidrelé
tricas~_o ReqUerimento -n., 7, de autqria do emi- -
nente__Senador Jutahy Mag-alhães, é restritivo. 
Segundo a proposta, deveria debate:r-se aqui 
sqmente assuntos é!-tinentes à energia elétrica 
Entretanto, como e_nt~n_deu o emiriente Se:na
dor Iram Saraiva, creio que, hoje, o debate 
é feito. não_ propriamente com o Ministro da 
Energià Elétrlca, ri1.as ·coin o Ministro das Mi· 
nas e Energia, Por isso é que nós entendemos 
q1:1e o debate_sobre a energia como um _todo, 
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inclusive a energia elétrlca, os problemas da 
energia elétrica e do programa de energia bra· 
silelra é mais produtivo e, indusive, interessa 
mais aos objetivos a que se propôs o próprio 
requerimento do eminente Senador Jutahy 
Magalhães. 

Sr. Ministro, conforme trabalho do Congres· 
so norte-americano, publicado no ano passa
do, na revista especializada OU & O as Journa/, 
as produções de petróleo dos EUA, Grã-Bre
tanha, Peru, _Colômbia e Brasil já ~stão _em 
declínio; até 1995 também estarão declinando 
as produções do Canadá, Egito, Argentina e 
União Soviética. Assim, os dois principais pro· 
dutores de petróleo em 1986 (a URSS com 
4,49 bilhões de barris-ano e., os EUA com 2,99_ 
bilhões de barris-ano) estão enfrentando a crí
tica fase descendente. Os. EUA, com apenas 
5% das reseiVas rriundiais, ter~o necessidade 
de importar 12 milhões de barris-dia em 1999. 
Nos próximos dez anos, fora dos países da 
Opep, ape"nas' o México, Noruega e Tunísra_ 
têm reservas qUe lhes permitem aumentos de 
pmdução. Entretanto, mesmo duplicando 
suas produções, elas não serão suficientes pa
ra suprir metade das demandas provocadas 
pelo dedínto de produção dos demais pafses. 
Ademais os que terão as maiores redllções 
são, pela ordem: a URSS, os EUA e a Grã-Bre
tanha. Se acrescentarmos as carências do Ja
pão, da República Federal da Alemanha, da 
França e- outros países do chamado Primeiro 
Mundo, temos um quadro bem significativo 
da situação em que se enContram, do ponto 
de vista energético, os chamados paises de
senvolvidos. 

A situação das potências industriais, cujo 
modelo fundamenta a economia ocidental, 
evidencia a extrema gravidade das circuns
tâncias brasileiras. Com reservaS provadaS -de 
2,2 bilhões_ de barris de petróleo recuperável, 
representa 0,34% dos recursos petrolíferos 
mundtais e sufidentes apenas para 5 anos 
de auto-suficiência, se mantido o consumo 
estacionário. Considefandci tamb-éffi ã.S reser
vas inferidas, .este prazo passa para dez anos, 
enquanto o prazo mfnima·para suportar Um 
combustível de uso extensivo, seria trinta anos. 

Evidentemente, estas circunstâncias brasi
leiras, com reservas de dimensões muito abai
xo dos limites de segurança, tomam estarre
cedora a despreocupação do Governo em não 
procurar, de modo racional e global, altema
tivas nacionais aos derivados de petróleo, En
quanto não se define essa pol(tica do setor 
energético, é chocante e incompreensível, de
notando até mesmo urtlelevado grau de irres
ponsabilidade, qualquer iniciativa que objetive 
atrasar o programa de energia elétrica e suca
tear.o Programa do Álcool, o Proálcool. Neste 
sentido, pergunta-se por que não se tomaram 
medidas para substituir ó óleo Diesel obtido 
do petróleo por óleos vegetais tropicais de tão 
excelentes resultados, plenamente comprova
dos, por experiências clentíficas, em motores 
do ciclo Diesel? Por que não se mantêm eleva· 
das as importações de petróleo? Se conve
nientes, se_é possível, desde Jogo, essas substi
tuições? Que relação tem essa inusitada e es
tranha redução na produção de carros a ál-

coo!, proposta por V. Ex", com a transferência 
de .compras de petróJeQ para empresa com 
sede no exterior? Está-se projetando, por aca
so, a· á:umento- dessas compras externas? 

-o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
F'âZ'SOar a campainha.) 

. O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Sr. 
Presjdente, apenas mais três perguntas e con
cluo. 

Quanto ao Programa de Energia Elétrica: 
por que somente estimular, inc~ntivar e apro
var_ o estabelecimento das__ grand~s hidroel~-
tricas?_ - - -

V. Ex~ hoje fala do estimulo à pequena e 
- à média hidroelétrlca, mas até hoje há so

mente as grandes hidroelétricas. 
Por que a crise apregoada do setor de eJetri

cidade, como se_ fosse a única alternativa no 
setor de energia, geralmente, é estimulada pe
las grandes const!utoras das barragens e das 
hidroelétricas. Por que essa conotação? 

Por que, então, não seguir, desde já, através 
do seu Ministério, o que· determina a Consti
tuição riO art. 176, § 49, permitindo, sem que 
houvesse necessidade de concessão, a expio· 
ração- âe potencia.! de energia renovável çle 
capacJdãde reduzida? 

Qual é o programa que existe já, no seu 
Ministério, para estimular essa produção de 
energia _renovável de pequeno porte, através 
de empresas particulares,_ de coop_erativas e 
de associações etc.? 

No que se refere ao PROÁLCOOL, por que 
insistir õessa redução de meio a meio, de 

- 50%? O Ministério das Minas e Energia não 
estava vendo que poderia gerar distorções, in~ 
clusive nos ~toques reguladores do álcool, 
essa produção excessiva de automóveis leves, 
utilizando-se do álcool, por que -só agora a 
proposta de 50% (cinqüenta por cento) de 
carro a gas_olina e de ~rro a álccol_? 
_ Comd _se pode adaptar essa proposta à pró~ 

pria indústria_ automobilística, cujo dirigente
mar, o da Autolatina, o Sr. Wolfgang Sauer, 
r~spondeu a V. Ex" com irõnia, dizendo que 
fábrica de automóvel não é padaria, que possa 
ser adãptada da noite para o dia a uma pro~ 
posta de V. Ex"? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Faz soar a campaiÓha.) __ 

OSR. MANS()EfO DE_ LAVOR- Tec
mino, Sr. Presidente, mas tinha outros questio
namentos que levo a V. Ex' Agradeço. 

D!SCURSOPROI'!UNC!ADOPELOSR. 
OMANSUETODELAVOR NA SESSÃO DE 
23-5-89E OOE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SEfiJA POBUCADO POS· 
TER!OI?MEI'lTE.- . . . . 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Sr. 
Presidente, sem contestar esses dados da ri
queza hidrelétrica do Pais, quero dizer apenas 
que realmente as florestas que cobrem as 
áreas das futuras ou das projetadas bacias 
também têm um potencial enorme de energia, 
pelo próprio fornecimento do carvão vegetal 
renovável, sem prejuízo da natureza. O que 
se destruiu em TucUruí, em termás de energia 

a ser produzida QU em energia em pot~cial 
da floresta, talvez dê n anos da produção de 
~nergia da própria barragem de Tucuruí. -

A minha pergunta final, Sr. Ministro. agrade
cendo-lhe, incl_usiv~, a informação do plano 
de esfímuJo às pequenas e médias hidrelé
tricas, do Ministério das Minas e Energia, é 
a segufnte: se realinente o estoque estratégico 
do álcool está esgotado ou nãO? Segundo téc
nicos do próprio fAA, esse estoque inexiste. 
Daí o problema, porque, se fosse um mero 
e localizado problema de desabastecimento 
temporá-rio, não justificaria a mudançÚia polí
tica de estímulo do Governo -à produção de 
automóveis a álco-ol. 

Por fim, apresentaria um apelo, para que 
houvesse, em profundidade, uma revisão da 
poHtica energética brasileira, fazendo valer a 
nossa imensa potencialidade em combustí
veis renováveis, pelo privilégio excepcional de 
termos· grande parte do nosso Con_!.inente lo
calizado nos Trópicos; Era o apelo.-

ATA DA 60' SESSÃO, REALIZADA 
EM iS DE MAIO DE 1~89 

(Publicada no D_CN (Seção II) 
de 19'5"-89) 

_ RET7FTCAÇÃO 

No Parecer h" 55~ _de 1 989; da Com!ssão 
Diretora, oferecendo a redação final do Projeto 
de Resolução no 24, dé 1989, -

Na página n" 2.236, 3~ colUná, 

Onde se lê: 
Sala de Reunião da Comissão, 18 de maio 

de 1989. - Pompeu de -Sousa, Presidente 
-Jutahy Magalhães, Relator -Áureo /Vlel/o. 

Leia-se: _ _ _ _ -" -
-_Sala. de Reuniões da Comissão, 18 de rnaio 
de _1989: - Poii1Peu de SoUsa, Pre-sidente 
-_Áureo _Mel! o, Relator~ ~--

ATO DO PRESIDENTE 
- N• 162, 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, 
em conformidade com a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 

2 de 1973, revigorada pe_lo Ato .da Çomissão 
Diretora n9 12, de 1983, de acordo com o 
disposto na Resolução n9 130, de 1980, e ten
do em vista o que consta do Processo n9 

004.932/8.9-7-
--Resolve autorizar a contratação, sob o regi
me jurídico da Consolidação das l.eis do Tra
balho e do fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, do Senhor Ricardo Pompeu de 
Sousa Brasil, para o emprego de Assessor 
Técnico, com o salário mensal equivalente ao 
vencimento do cargo DAS-3, a partir de 7 de 
abril de 1989, com lotação e exercício no Gabi~ 
nete do Terceiro Secretário. Senâdor Pompeu 
de Sousa. 

Senado Federal, 2 de junho de I 989. -
Senador Nelson Cafneíro, Presidente do Sena
do Federal. 
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ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS 

2• Reunião, reaUzada 
Em 31 de março de 1989 

contudo, aponta a necessidade de que cons· 
tasaem do processo a minuta do referido con
trato e o ÇQ!lVél'iio de Créditos Rec:Lprocos Bra
sil e Argentina _que o lastreia; colocação plena
mente endossada pelo Senal:lor Wilson Mar
tins. O Senhor Presidente afirma estar a-maté
ria totalmente de acordo corrl as é\_tuais exigên
cias (egais para a _sl_la tramttação no Se11<:1do 

Às dez horas do dí.a.Jri_nt?J e um de maio Federal; fato ~i~r~qo pelo Senador Mansueto 
de mil novecentos e~oitenta '_e nove, na S_a]a de Lavor, ináãgado pelo Senador Wilson Mar-
de reunião da Com~o. A!a Senador Alexiin:- tins, na condição de relator da Comissão Es-
dre Costa, sob a Presidência do_SeÕhoi- Sena- pedal que "regula a competência privativa do-
dor Raimundo Lira, com a presença_dos Se~ Senado disposta no art. 52, V, VIL VIII e IX 
nhores Senadores Moisés AbcãQ, Carlos De'- daConstituição".~simsendo,orelatorSena
Carli, Saldanha Derzi, Jorge Bornhausen, AI- dor Nabor Júníor sugeríu então que a Comis
bano Franco, Lulz Viana Filho, CarlOs Cbia_reUi._ são, através do seu Presidente._ faç~ gestões 
Wilson Martins, Edis.on Lobão, Nabor Júnior, junto ao Ministério da Aeronáutica para a oh-
Nelson Wedekin, José Agripino, José Richa, tenção da documentaçãp pendente, sem a 
Mauro Benevides, Mansueto de Lavor, Dirceu -qua1 a matéria não se.tá apreciada pelo Plená-
Cameiro, Gérson_ Cam~ta e .Rpy Bacelar, reú- · rio do Senado. Finda a discussão o parecer 
ne-se a Comissão de Mslloto$ _Econômlcos.- - - é aprovado pela Comissão. ~.adiada a aprecia~ 
Deixam de comparecer por motivo justifiCado,· ção da Mensagem n? 99 de 1989 pela ausência 
os Senhores Senador.es ~ll\ir Gabrjel, Irapuan justificada de seu relator senador Leopoldo 
Costa Júniol', Jo_ão I.,.m, St:tvero Gomes, Qda- Peres. Nada mais havendo a tratar, encerra-se 
dr Soare5~Téotônio Vilela Filho, Olavo Pires, a reunião, lavrando eu, Ditceu Vieira Machado 
Roberto Campos, Mauricio Co~a, Ney Mara· Filho, Secretário d'a ComisSão, a presente ~ta 
nhão e Jamil tjªcjçtaq. Havendo número regi· que, lida e aprovada, será assinada pelo Se-
menta] o Senhor_P~$idente º-~lara ªberto 05 nhor Presidente. 
trabalhos, dispensando a leitura da ata da reu
nião anterior, que é dada por aprovada. A se
gulr Sua Exc~lência com_un,jca que a presente 
reunião destina-se à apreci<:~.ção da Mensa.gefri -
n" 84 de 1989 ...,..- "D9_ S~t'lhor Pr~sidente da 
República, submetendo à aprovação do Sena. 
do Federal proposta do senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a República 
Fed:rativa do Brasil, a contratar operação de 
créd1to externo, bens e serviços, no v~lor equi
valente a até US$ 3~,0_00,000.00 jUnto-cl -em
presa Aero Boero S.A. FábJiCa de Aviones da 
República Argentina, des_tin&dª---à _impOrtação 
de Aeronaves de instrução para a distribuição 
a vários aeroclubes no País". Relator: Senador 
Nabo r Júnior, que apresenta parecer favOrável 
concluindo por um Projeto de Resoh,lçãp. Co_~ 
locado em discussão o parecer o Senador Car
los Chiarelli dit concordar eom sua s_ub_stância, 

·. COMISSAO DE EDUCAÇÃO 
3~ Reunião Ordinária, realizada 

- --em 24 de maio de 1989 

Às onie horas _Q.o dia vinte e quatro de 
maío de mil noveCentos e oitenta e nave, na 
sala de rell!liões- da Comissão, Aiâ Senador 
Alexailcfie-Costa, Sob a presk!_êncici-dà Sei1h6r 
Semidcr" João Calmon, reúne~se a Comissão 
de-E<!_UcãÇ:-ãõ-Cõm a presença dos senhores 
SenaâoreSJorge Bomhausen, WílSOn Martins, 
Leopoldo Peres, Mauricio Corrêa, Antônio Luiz 
Mayã, Mauro B"enevideS e Mei["â FilhO. Deixani 
de ccrn-parecer por tnotivo justificãdo os Se
nhore~ Senadores Áureo Mello, José Fogaça, 
Luiz Viana Filflo, Márcio Lacerda, Nelson We
d€:kiri, Alfredo Campos, Ronaldo Aragão, Hugo 

Napoleão, João Me;nezes. Edison Lobão; Dir
CE:'u Carneiro, Fernando Henrique CardOso, 
José lgnácio Ferreira, Carlos AJberto, Carlos 
[je'Carli, Afonso -Saricho; MârLO Maia, Ney Ma~ 
ranhão e Jamil Haddad. O Senh.or Presidente 
abre os trabalhos comunicando aos Senhores 
5enãdores que serão ouvidos na COfoissão, 
no próximo díà 7de junho, os Senhõres Clean
tho de Paiva Leite, Presidente do IBECC -
Instituto Brasileiro de Educ~ão_,_Ciência e-Cul-~ ~
t~ra e José Martins RodrigueS, Diretor -do
SEEC - Serviço Estatlstico dO Ministério da 

_ Educação, conforme deliberaçãO antefi6r. 
Ainda com a palavra, o Senhor Presidente I~ 
alguns tre.chos do expedien-te- encaminhadO 
pelo CRUS - Conselho de Reitores das Uni
versidades Brasileiras, dentre eles, a aprovã.
um grupó- suprapartidário para cuidar dos 

problemas de educação. Obsexva que em ·reu
niãO Onde participou com diversOs rej:>resen
tantes de_ entidades da __ áreâ edw:;adonal, a 
proposta do CR($_ foi objeto de debate, sendO -
que os presentes se manifestaram pela teSe -
de que o grupo suprapartidário deveria cuidar 
exclusivamente de ~ducação pública, ao ,que 
se opôs, tendo em vista o número de alUnado 
do se to r privado.- Determina ·que- ·o ·r-eferido 
documento seja distnbuido aos m€nlbros da
C6ni.íssãõ, a 'fUTfde que na próxima reunião, 
seja tomad_a uma posição de apOio ou con
trãrio a essa iniciativa do Conselho de Reitores 
das Universfdades Brasileirãs. -Usa da palavfa 
sobre o assunto, o Senhor Senador" Antônio 
Luíz Maya que re5$alta a importância do ·setor 
privado no ensino. Prosseguindo o Senhor 
Presidente concede a palavra aó Senador Mei
ra Filho- que salienta as atnbuiçõés dã C:o}ilis~ 
são de Educação e solicita seja consignado 
em ata um apele aos Senhores membros da 
Coniissão ntJsentido de que c:-ompareçam às 
reU[liÕeS, Eõnstituindo assim, o-quoru~ ne· 
ceSSátio ãs deliberações. Nada mais havendo 
a tratar, a· presidência encerra os trabalhos, 
lavrandO eu, Eugênia María Pereira Vitorino, 
secretária, a presente ata que lida e·aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. - Se
nador João Calmon, Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional a pro· 

vou, nos termos do_art. 25, § lo, inciso I, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi· 
t6rias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•9, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lef n~' 2.43-!, 
de 19 de maio de 1988, que "dispõe _5()-< 

bre a isenção ou reduçllo de impostos 
na Importação de bens e dá outras provi
dências'~ 

Artigo único. É aproVado o texto do Decre
to-Lei n~ 2.434, de 19 de maio de 1988, que 
"dispõe sobre a isenção ou redução de impos
tos na importação de bens e dá outras provi
dêndas". 

Senado federal, 6 de junho de 1989. ---,
Senador Nelson Olmeiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 25, § 1 ~. inciso I, do 
Ato das Disp·osi~ões ConstituciOnais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federa], promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•10, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto--Lei n" 2.400, 
de21 de dezembro de 1987, que "dispõe 
sobre a transferênda das ações represen
tativas da participação federal nas entida
des vinculadas ao Sistema Nacional de 
Centrlt!S de Abastecimento (SINAC) e dá 
outras providências·: 

Artigo único. É aprovado o texto i:lo Decre:.: 
to-Lei no 2.400, de 21 de dezembro de 1987, 
que "dispõe sobre a transferência das ações 
representativas da participação federal nas en-

tidades vinculadas ao Sistema Nacional de 
Centrai§_ de Abastecimento. (SINA C) e dá_ ou
tras providências". 

Senado FedéaJ, 6 de junho de 1989,_-
Senador Nelson Carneiro, Presjdente. 

Faço saber que o Congresso NacionaJ apro
vou, nos termos do art. 25, § 1°, inciso J, do 
Ato das Disposições Consti~ciqnais T ransi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo_o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•ll, DE 1989 

Aprova o texto do D"ecreto-Lei n" 2.439, 
de 2 de junho de 1988.- que "dá nova 
redação aos arts. 4 9 e '/? do Decreto-Ld 
n" 2423. de 7 de abn1 de 1988': 

Artigo único. I:: aprovado o texto do Pecre
to-Lei no 2.439, de-2 de junho de 1988, que 
~'dá nova redaÇ:ão aos arts._ 4o e 79 do Decre
to-Lei n9 2.423, de 7 de abril de 1988". 

Senado Federal, 6 de junho de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o CongreSso Na clonai apro
vou, nos termos do art. 25, § 1 o, inciso J, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e eu. Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 12, DE 1989 

Aprova o texto do Decrreto~Lei n" 
2433, de 19de maio de 1988. que "dis
põe sobre os instrumentos /ioonceiros re
lativos à politica industrial, seus objetivos, 
revoga incentiVos fiscais e dá outras provi~ 
déncias': -

Artigo único. _ É~provado_ 9 t~?Cto c!.C?_ Decre
to-Lei n9 2.433, éfe_l9 de inato de 1 98_8, que 
"dispõe sobre os instrumentos financeiros re
lativos à política industrial,_seus objetivqs,_ reyo
ga incentivos fiscais e dá outr_as·providências". 

Senado Feder~!~ ~ d.e junho çje l !1e9 ... ~ 
Senador Nelson Camelro, Presideri~ .. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
võu, no-s -terrriõS do ·art 25, § 19, incisei I, do 
Ato das Disposições CO~StituÇ:ionais Tr~s1-
t6rias, e eu, Nelson Carneiro, Presfdente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DEcRETO LEGISLATiVO. 
N• 13, DE 1989 

Aprova o teyto do Decreto-Lein"2.435, 
__ -de 19 de maio de 1988, que "dispõe so

bre a dispensa de controles prévios m1 
exportação': 

j\rtigo único. É aprovado o texto do Decre
tei-Lei n?2.435,.de 19 de maio de 1988, qué 
"dispõe sobre a dispensa de controles prévios 
na exportação". 
~_Senado Federal, 6 de junho de 1989. """"7' 

SenadOr Nelson Carneiro, Prestdente. 

Faço saber que o CongresSo Nacional apro
vou, nos termos do art 25, § ]9, indso I, do 
Ato das Disposições Coristiiudonais Transi: 
t6rias, e eu, Nelson Carnejro.__ Presidente do 
Senado Federal, promuJgo o s~inte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n'~ 2.438, 
de 26 de maio de 1988, que "dispõe so
bre tJ percepç.ao de gratificações e com· 



2584 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçlio II) Junho de 1989 

PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Admini_strativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial _ 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

pfementação salarial por servidores do 
Departamento Nacióiral de Obms e Sa
neamento e do Departamento Nadonal 
de Obras Contra aS Secas e dá outras 
providências·: 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n~ 2.438, de 26 de maio de 1988, qUe 
''dispõe sobre a percepção de gratificações 
e complementação salarial por servidores db 
Departamento Nacional de Obras e Sanea~ 
mento_e do Departamento Naciona1 de Obras 
Contra as Secas e dá outras providências": 

Senado Federal, s· de _Junho de i 989. -
Senador Nelson Camefró, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Na dona] apro
vou, nos termos do art 25, § 19, inciso I, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente_ do 
Senado Federal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 15, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n? 2.466, 
de-J?de setembro de 1988, que "dispõe 
sobre a destinação do produto da aliena
ção dos Imóveis fesidericMfs- da fJnião, 
no Distrito Federal': 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre· 
to-Lei n? 2.466, de ]9 de setembro de _1988,. 
que "dispõe sobre a destinação do produto 
da alienação dos imóveis residenciaiS da 
União, no Distrito Federa1". 

Senado Federal, 6 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional a pro· 
vou, nos termos do _art. 25, § }9, inciso I, do 
Ato das Disposições ConStitucionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENAOO FEDERAL 

DIARIO DO CONGRESSO NAOONAL 
Impresso sob • responsab•l•dade da Mes.a do- Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

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

Exemplar Avulso ..........•..•......•.....•.............. NCz$ 0,06 
-Ttragem. 2.200-exemplares. 

DECRETQ LEGISLATIVO 
1'1•16, DE 1989 

-Aprova o texto do Decreto-Lei nP 2.375, 
de?4 de novembro de 1987, que ''revOga 
-o Decreto-Lei nr> 1.164, de 1P de abril de 
1971, dispõe sobre terras públicas e dá 
outras proVIdênciaS': 

- Artigo único. É aprovado o texto do Decre· 
to-Lei no 2.375, de 24 de riovembro de l~!J7,_ 
que "revoga o Decreto-Lei no 1.164, de to de 
abril de 1971, dispõe sobre terras públicas 
e dá _outras providências". 

Senado Federal, 6 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro. Presidente. 

Faço sal?_er que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art 25, § 1", incíso I, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1'17, DE 1989. 

Aprova o texto do D'ecreto-Lei nP 2.422, 
de 30 de março_ de 1988, que ''dlspQe 
sqbre o prazo para fnscn"ção de ocupação 
de imóvi!is c:Ja União e dá outras provi
dências': 

Artigo único. É aprovado o texto do 
Decreto-Lei n9 2.422, de 3.0 de rilãrço 
de 1988, que "dispõe sobre o prazo para 

-inscrição de ocupação de imóveis da 
.1Jnião e dá outras providêndas". 

Senado Federal, 6 de junho de 1989. 
- Senador Nelson Cameiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos termosdoart. 25, § ]9, inrl ... 

I, do Ato das Disposições "Ci:lilStJttidóitaís 
Transitórias. e eu, Nelson Carneiro, Presi~ 
dente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1•18, DE 1989 

Aprova os textos dos Decretos-leis 
n"S2348, de24 de julho de 1987. e2.360. 
de 16desetembrode 1987. que "alteram 
o Decreto-Lei nP 2.300, de 21 de. novem
bro de 1986, que dispõe sobre licitações 
e· contratos _da Administreiçã.o Federal': 

Arti.so único; São aprovados os ~os de 
Decretos-Leis nçfl 2.348, de 24 de ju1ho de 
1987, e 2.360, de 16 de setembro de 1987, 
que "a1teram o Decreto--Lei n~ 2.300, de 21 
de novembro de 1986, que dispõe sobre licita
ções e contratos da Admin1stração Federal'', 

Seriado Federal, 6 de_junho de 1989. -
Senador _1'/eis_on Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art_25, § ]9, inciso I, do 
Â.to · das· tiÚ;poSiÇões · Constituciorl~s Transi· 
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1•19, DE f989 

-Aprova o texto do Decreto-Lei nP 2.467, 
de J? de setembro de 1988, -que '';i]{era 
o Decreto-Lei n? 221, de 28 de fevereiro 
de 196?": 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2.467, de 1? de setembro de 1988, 
que "altera o Decreto-Lei nç 221 de 28 de 
fevereiro de 19_67, que Oispõe sobr~ a proteção · 
e estimu1o à pesca, e dá outras providêndas". 

Senado Federal, 6 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATADA 71• SESSÃO, EM 6 DE 
JQNHO DE 1989 

1.1-ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- N')$ 37 e 38/89-DF (nQ• 27 e 28/89, 
na origem), restituindo autógrafos de pro
jetas de lei sancionados. 

1.2.2 ~ Pa~cer 

- N~ 80/89, redação do vencido parl:l 
o turno suplementar do substitutivo ao Pro- · 
jeto de Lei do .Senado n? 24/89~Comple
mentar, que estabece normas para o ade
quado tratamento tributário do ato coope
rativo. - -- ---

1.2.3- Oficio da Secretaria Espe
cia] de Ciênda e Tecnologia 

Encaminilando informações sobre que
sitos conStantes do Requerimento n9 
59/89. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR MEIYDES CANA1E- Ma
nobras militares no Pantanal. 

SENADOR LOURNAL BAPTISTA -
Encontro nacional sobre o tabagismo e 
a mulher. . _ _ _ _ 

1.2.5- Comunicação da Presidên
cia 

-Recebimento do Oficio n9 S/11/89 (n? 
1.606/89, na origem), do Govemádor do 
Estado do Paraná, sOlicitando áutorização 
do Senado Federal para que aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo ex
temo no valor deUS$ 100,000,000.00, pa
ra os fins que especifica 

1-2.6 ;_ Discursos do Expediente 
(continuação) 

SENADOR CARLOS ALBERTO, como 
líder- Retificando noticiário veiculado no 
Jornal do Brasj/, de hoje, a respetto de_ 
apoio de S. Ex!' à candidatura Collor de 
Me lia. 

1.2.7- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~ 136/89, 
de autoria do Senador Divaldo Suruãgy 
e outros Senadores, que dispõe sobre isen~ 
ção do recolhime':lto da parte patronal ao 
lAPAS pelas Prefeituras Municipais. 

1.2.8- Oficio 

- N9 133/89, do Governador do Estado 
do Tocantins, solicitando a retirada do pe· 
dido de autoriztção para que o Estado do 
Tocantins possa contrair enípréStimo jun
to a instituições financeiras do _exterlor, no 
valor deUS$ 450,000,000,00. Deferido. Ao 
Arquivo. 

·SUMÁRIO 
1.2.9 - Requerimenio 

-N9 306/89, do Presidente_da Coriifs~ 
são de_ Assuntos Económicos, de prorro· 
gaçãb do prazo- para emissão de parecer 
sobre o Projeto de Lei nç 73!89, que estabe
lece -norli1as parã a indUstrialização e a co
mercialização de substâncié!S minerais me
tálicas.. Aprovado. 

. .1.3-ORDEM DO DlA 
Projeto de Lei do. DF n9 8, .de 1989,-de 

iriiciãtiva do Governador dó Distrito Fede
ral, que altera o art. 93 do Decreto-Lei n? 
82, de 26 de dezembro de 1966, e dá ou
tras providências. Aprovado. À Comissão 
Diretora para redaÇão fmal: 

Requerimento n9 296, de 1989, do Sena
dor Meira Filho, solicitando, nos termos 
regimentais, _a retirada, em caráter defini
tivo, do Projeto· do DF n? 6, de 1989, de 

_ sua autoria, que autoriza o Governo do Dis
trito Federal a alienar os imóveis que espe
cifica, e dá outras Providências. Aprovado. 
Ao Arquivo. - · -
__ Projetode Lei da Câinara n9 54, de 1981 · 
(n9435n9, na Casa de origem), que-inclui 
a filha desquitada, divorciada ou viúva en
tre os beneficiários do servidor público re
deraf civil, militar ou autárquico; Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 109, de 
1981 (n9 337n9, na Casa de origem), c{ue" 
acrescenta parágrafo ao art. 791 da CansO:. 
lidação das Leis do Trabalho. Declarado 
prejudícado. Ao Arauivo. 

Projeto de Lei áa Câmara n? 133, de 
1981 (no 4.630/81. na Casa de origem), 
que estabelece, atendendo _ao disposto no, 
art. 175 da ConStituiÇão Federal e na 
Emenda Constitucional n~ 12, de 1978, 
normas de amparo à pessoa deficiente e 
determina outras providências. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

-------projeto de Lei da Câmara nç 23, Cfe -1982 " 
(n9 687 n9, na Casa de Origem), que asse
gura a contagem do tempo de serviço 
prestado por docentes, nas condições que 
espedfica. Declarado prejudkado. Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 71, de 1981, 
de autori_a do Senador Roberto Satumino 
que acrescenta parágrafo único ao art. 39 

do Decreto-Lei n9 594, de 27 de maio de 
1969.~que institui a loteriã esportiva federal. 
Dedarado prejudicado . Ao Arquivo. 

ProjetO de Lei do Senado n9 160, de 
1981- Complementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que introduz altera
ção- na Lei Complementar n9 11, de 25 
de maio de 1971, que instituiu o Programa 
de Assistência ao Trabalhador Rural (Pro
rural). Declarado prejudicado. Ao Arqu~vo. 

Projeto de Lei do Senado nç 260, de_ 
1981- COmplementar, de autoria doSe~ 

nadar N_elson Carrieiro, qtie -altera dispo< 
sitiVo da Lei Comple111entar n9 11 de 25 
de maio de 1971, que instituiu o Prorural. 
Declarado prejudíca.do. Ao Arquivo. · 

Projeto de Lei do Senado n9 287, de 
1 98J -~ Complem~ntar, de autoria do Se
nadof LáZaro Barboza, que altera a Lei 
Complementar n" 26, de n de setembro 
de-1975, permitindo a utilização da conta 
individual do PIS-Pasep para saldar débito 
.perante o Programa de Crédito Educativo. 

• • Décfarado preítJdicado; Ao Arquivo. 
ProjetodeLeiCioSen:ãaOn9 293 de 1981 

- CompleTDentãr, de autOria do Senador 
· Nelson Ca:meiro, qu"e introduz alteração na 

Lei Complementar n9 11, de 25 de maio 
de 1971, que Criou· o Prorural. Declarado 
PrejudicadO: Ao Arquivo. 

1.3.1 - Di_sÇllr~9S após a Ordem do 
Dia 

SENADOR MIÍIYSUETO DE LAVOR
·MigUel Arraes aS~ume coordenação- da 
éain]:??nha de Ul_ysses. no Nordeste. 

SENADOR -.IAM/L HADDAD '---Sangue 
- comercialização. 

SENADOR EJ/SON LOBÃO - Com
bate à malária. 

SENADORFRANC!SéO i?OLLEM
BERG_-lnvestimentO em turismo. - -

SENADOR CARLOS DE'CARU- Pen
são Vitalfda aOs_soldados da borracha. 

. SENADOR DJVALDO SaR(JAGY- Ela
boração da lei orgânica dos município~. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Héüo 
Fernandes denuncia cerceamento à im-
prensa. _. 

SENADOR RONAN TTTO ·- Soliêita a 
presença em Plenário dos Srs. Senadores. . . 

1.3.2- Comunicação da Presidên
cia 

Convocação_ da :sessão extraordinária a 
reãlizar-se hoje, às 16 horas e 40 minutos, 
com Ordem do Dia que desigrta. 

" 1.4 -ENCERRAMENTO 
2 -ATA DA 72' SESSÃO, EM 6 DE 

JQNHO DE 1989 

2.1-ABERTURA 

22- EXPEOIENTE 
2.2.1 -DiscursOS do Expediente 

SENADOR RONAN 77TO- Artigo pu-
blicado no jornal Gazeta Mercantil sobre 
a poluição em São Paulo. 

SENADORITAMARFIMNCO-Medida 
Provisória n<? 63/89. --

2.2.2 - Lel_tuca de projeto 
_:.Projeto de Lei do Stmado n" 137/89, 

de autoria do Sr. Senador Jªmil Haddad, 
que define _crimes contra a liberdade indi~ 
~dual. - -
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13 -ORDEM DO DIA 

Discussão em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n' 156, de 1988 (n' 292/88, 
na origem), de 9 de agosto de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esccr 
lha do Senhor Brian Michael Fraser Neele, 
Embaixador do Brasil junto à República 
Federal da Nigéria, para, cumuJativament~. 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Benin. Apreciado em 
sessAo secreta. 

Discussão, em turno único,- do parece1 
da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n' 257, de 1988 (n' 493/88, 
na origem), de 25 de novembro de 1988, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Ivan Oliveira Canoa
brava, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Popular de Angola, para, cumulativa
mente, exercer_ a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Democrática 
de São_ Thomé e Prindpe. Apreciado em 
sessão secreta. 

Discussão, em tUrrio únC:o, do parecer 
da Córiiissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n' 27, de 1989 (n' 52!89, 
na origem), de 19 de,. fevereiro de 1989, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Luiz Felipe de La Torre 
Brenitez: Teixeira Soares, Embalxador do 
Brasil junto à República do Quênia, para, 
cumulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil em Maurício. Apreciado 
em sessAo secreta. 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n9 54, de_ 1989 (n9 92/89, 
na origem), de 7 de março de 1989, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberaçêo do Senado a esco-

Ihâ do SenhOr Luiz Felipe de La Torre Bem
tez Teixeira Soares, Embaixador do Brasil 
junto à República do Quênia, para, cumu
lativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Etiópia Socialista. 
Apreciado em sessão secreta. 

Disç;uliõsão, em turno _único, do Parecer 
da COmissãO de Relações Exteriores, sobre 
a Mensagem n9 65, de 1989 (n9 119/89, 
na origem), de 22 de ffiãrço ae 1989, pela 
qual o SenhOr Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do_ Senhor Carlos Norberto de Oliveira 
Pares, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de G_ana, pára, cumulativamente, 
exercer a função de__ Embaixador do Brasil 
junto à República de Serra Leoa. Apreciado 
em sessão secreta. 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão deRelaç_ões Exteriores, sobre 
a Mensagem n9 66, de 1989 (no 120/89, 
na origem), de 22 de março-de 1989, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete à_deliberaÇão do Senado a esco
lha do Senh_or Carlos Norberto de Oliveira 
Pares, Embaixador do Brasil junto à Rêpú
blica de Gana, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Ubéria. Apreciado em 
sesSãO- secreta. 

Discussão, -em turno único, do Parecer 
n'? 56, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania sobre a Mensa~ 
gem n? 93, de 1989 (n9 188/89, na origem), 
de 4 de maio do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 

- à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor José Celso de Mello Filho, para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, em v_aga decorrente da 
aposentadoría do Ministro Luiz Raféiel 
Mayer. Aprovada a indicação, ap6s usarem 
da palavra na sua discussão os Srs. Sena
dores Leite Chaves e Maurício Corréa. 

Discussão, em turno (mico, do Parecer 
n"' 57, de 1989, da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania sobre a Mensa
gem n• 94, de 1989 (n• 189/89, na origem), 
de 8 de maio do corrente ano, pela quaJ 
o SenhotPreSidente da República sub-mete 
à deliberação do Senado- a est.olha do 
Doutor Aristides Junqueira Alvarenga, 
Subprocurador-Geral da República, da 
carreira do Ministério Público Federal, para 
exercer o cargo. de-Pi'õi::Ufáâor-Geral ·da 
República. Aprovada a indicação, nos ter
mos do parecer. 

13.1-DisignaçãodoOrdemdoDia 
da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Áurelo Mello, profe
rido na sessão de 15-5-89. 

3-PORTARIA DO PRESIDETNE 
DO SENADO FEDERAL 

N• I. de 1989. 

4-ATADACOMISSÃO 

5-ASSOCIAÇÃO INTERPARLA-
MENTAR DE T()RJSMO 

-Termo de reunião - 1 '? convaçaç_?r,o. 
-Ata de reunião plenária- 2~ convo-

cação. -
-Ata de reunião extraordinária da Co-

missão Ex.ecutiva. - __ , _ 
-Termos de reuniões rea)iza.da~ nos 

mesesde.abrll, maio e junho de 1987. 

6-MESA DIRETORA 

7- ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS ~ 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMAI'IEI'ITES 

Ata da 71\1 Sessão, 6 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, Mendes Cana/e 
e Louremberg Nunes Rocha 

ÀS 14 HORAS E 30M/NaTOS, ACHAM-SE 
PRESEIYTES OS SRS. SENADORES: ~ ~ 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Cár10s De'Carli
Aureo MeUo - Olavo Pires -João Menezes 
-Jarbas Passarinho- Moisés Abrão- Car
los Patrocínio - Antonio Luiz Maya -João 
Castelo -Alexandre Costa - Edison Lobão 
- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -

Od Sabóia de -C8r\ialh_o - Mauro Benevides 
~Osé Agripino -Lavoisier Maia_-Marcon

" des ciadelha .:....__ Mãnsueto de Lavor - João 
Lyra- Francisco Rollemberg- Lourival Bap
tista -- Ruy Bacelar - Gerson Camata -
João Calmon -Jamil Haddad- Nelson Car
neiro - Ronari 'Trto- Severo GorTies - Iran 
Sai:"aiva·- Irapuan Costa JurUor -Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa ____: Meira Filho 
-....... Louremberg Nunes Rocha - Mendes Ca-

nale - Rachid Saldãnha Derzi-Wilson Marw 
-tiils- Leite Chaves --Affonso Camargo.....,; 
José Richa - Dirceu Carnejro -José Paulo 
Biso] -José Fogaça 

O SR. PRijSIDENTE (Mendes Canale)
A lista de presença acusa o cqmparedmento
de 48 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prOteção de Deus, inkiamos nossos 
trabalhos. 
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O Sr. 19 Scretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO GOVERNADOR DO 

DIS1RITO FEDERAL 

Restituindo autógrafos de projetos de lei 
sancionados: 

~ 37/89-DF (n~> 27/89, na origem}, de 6 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do DF 
n9 18, de 1989, que dispõe sobre os venci
mentos dos membros da Carreira de Procu
rador do Distrito Federa1, e dá outras provi
dências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ I 9, 
de2 de junho de !989) . , 

N• 38/89-DF (n' 28/89, na origem), de 6 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei do DF 
n7 22, de T989;-que reãjusta Os Véíidri1ei1to5~ 
salários, soldos, proventos, pensões e de mais 
remuneração dos servidores civis e militares 
da Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações Públicas do Distrito" Federal, e dá 
outras providências. -

(Projeto que se transformou na Lei _n~ :?O, 
de 2 de junho de 1989.) 

Parecer 
PARECER N• 80, DE 1989 

DA COMISSÃO DIRETORA 

RedaçãO dó vencido Para o turnO_ su-
plementar do Sllbstítutivo ao Proj'eto_ de 
Lei do Senado nP 24, de 1989- Comple: 
mentar. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
do vencido para o turno suplementar do_Subs
tltutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 24, 
de 1989 - Complementar, -c(ue estabelece 
nonnas para o adequado tratamento tributário 
do ato cooperativo. 

Sa1a de Reuniões da Comissão, 6 de junho 
de 1989. -Iram Saraiva, Presidente - Lou
remberg NunesRochlJ. Re1ator-António~iz 
Maia- Diva/do Sururagy. 

ANEXO AO PARECER N• 80, DE !989 _ 

Redação do vencido para o tumo su
plementar do. Substitutivo--ao Projeto de 
Lei do Senado n 9 24, de 1989- Comple
mentar, que estabelece normas para o 
adequado tratamento tributário do ato 
cooperativo. 

O. Congresso Nac!onal decreta: 
Art ]9 O ato cooperativo, comO tal defi

nido na legislação própria, não sofre "a inddê
nica de impostos. 

Parágrafo único. Para fins do disposto 
neste artigo, consideram-se, entre outros, atos 
cooperativos; 
I- o empréstimo, financiamento ou repas

se de recursos fmance.iros aos seus sócios; 

D -a saída de bens, produtos ou merca
dorias do estabelecimento de produtor para 
o estabelecimento de cooperativa de que faça 
parte, situado no mesmo Estifdo; 

m-a saida de bens, produtos ou merca
doiras de um estabelecimento para outro da 
mesma cooperativa ou para o estabelecimen
to de outra, sua associada, no mesmo Estado; 

IV -o fornecimento de bens, produtos ou 
mercadorias, inc:lusive combustíveis, da coo
perativa a seus sócios; 

V- a entrega de habitaçóes da cooperativa 
aseussócios:_ .. "-- ___ --·-

VI-a prestação, direta ou indireta, de servi
ços de qualquer natureza, da cooperativa a 
seus sócios, ou de cooperativas entre si, quan
do associadas; 

VII-_a devolução, aos se~s-sócios, das so
bras resultantes de atas cooperativos. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

A(t. __ ,3<~ __ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Ofício 
I)A SECRETARIA ESPECIAL 
DE CIÉ'ICIA E TECNOLOGIA 

N9 56.140/069, de_31 ci.e maio do corrente 
anc, encaiTiinhandQ informaçÕes da Secreta
ria Especial de Ciência e Tecnologia da Presi-_ 

--áêilda da República, sobre quesitos constan
tes do Requerimento n? 59, de 1989, de autoria 
do Senador Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -
O expediente lido vai à publicação. 

(0 Sr. Mendes Cana/e deixa a cadeira 
da presidência, (Jue é acupada pelo Sr. 

__ Louremberg Nune~ Rocha.) 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Hà oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Men
des CanaJe. 

O SR. MENI>ES CA1'IALE (PMDB- MS. 
Pronun_c:ia o seguinte discurso. Sem reví:são 
do O(ÇldQr.)-::- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ontem, dentre os oradores que ocuparam a 
tribuna da Casa, tivemos a satisfação de ouvir 
o_ riQ_l;l_r_e Senãdor Wilson Martins que, enfo
cando o problema meio ambiente, fez refe
rência e~eciaf ao Pantanal Mato-Grossense. 

Tiyehlos, naquela ocasião, Sr. Presidente, 
a oportundiade de dizer que esperávamos, 
com a informação-que S. EX' trazia de mensa
gens envia~s pelo EXecutivo ao Congresso 
Nacional, não ficassem no papel, como ·no 
papel ficaram as providências que adotamos 
quando_Superintendente da Sudeco, em rela
ção do pr<?blema do Pantanal Mato-Gros.sen
se. 

E dissemos mais, que achávamos que a 
alegfia Seria muita curta, como curta está sen
do, Sr. Presidente, com as notícias que a im
prensa _traz, hoje, _intitulada "Manobras milita
res no pantanal geram protestos". E como 
fol infeliz o Sr. Ministro do Exército, na visita 
que fez à Capital do meu Estado, o Mato Gros--

so do Sul, quando lançou. o programa intitu
lado "Operação Guavira". Quer O Sr. Ministro 
do Exérdto, Leôriidas Pires GonçalveS; riãli
zar, no mês -CI_e O_utubro, uma ·operação militar, 
uma batalha simulada -e pasmem, Srs. Se
nadores! - escolheu o nosso pantanaJ. 

Sr. Presidente, V. Ex', que no exercido desta 
sessão ocupa esta Presidência, é tão matO
grossense quanto nós. Entretanto, o problema 
não é só nosso, nem do Mato Grosso, nem 
do Mato Grosso do Sul, inclusive, já transpôs 
Os limites das fronteiras estaduais, ganhando 
·as dinierisões de _um problema nacional. 

Inserimos no texto da Constituição Federal 
o Capítulo Do Meio Ambiente, como .3 grande 
realização, a grande renovação, que planta
mos ao elaborá-la. Sem dúvida, no seu art 
225, ela é beiT:I Cfafa, quando expressa-: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem-de uso comum do povo e _es-s.endaJ 
à sadia, quaJidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à ooletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as pre
sentes e futuras gerações. 

Ainda mais quando acentuamos que deixou 
de pertencera Pantanal ao nosso Mato Grosso 
dq Sul, porCJl!e, ~atfu:n;ent~ o_§.49 do mesmo 
ar:tigo menciona.dp oc:ijz: 

"§ 49 A Floresta Amazónica brasllei
ra, a Mata Atlântica, a Serra da Mar, o 
Pantanal Mato~Grossense e a Zona Cos~ 
teira são património nadonal, e sua utili
zação fai--Se-á, na formã da lei, deiltro · 
de condições que assegurem a preser
vação do meio ambiente, inclusive quan· 
to· ao uso dos recursos naturais.~· 

E não ficanlos· s6 ai, n6s-, -os-Coflstit:Wirt:ê"S: 
mas no próprio artigo, no § 39 colocamos bem 
claro: 

§ 39 "AS Condutas e ativídades Consi· 
deradas lesivas ao meio ambiente sujei-

-_ tarão os infratofes; pessoas f'~~>icaS oujwi~ 
dicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de re
parar os danos causados." 

E vejam, Sr. Presidente, Srs. Se0ad6rei.S, qUe 
a revolta causadª dentre ecologistas do nosso 
Estado foi porque o Sr. Ministro do ExércitO, 
ao s_er interpelado pela imprensa, disse que 
não haveria perigo nenhum, porque os ani
mais disparam uma vez que eles têm muito 
medo do barulho. Então, será com o primeiro 
tiro, que se vai desferir entre os dias 9 e 15 
de outubro, em nosso Pantanal, que o_Sr. Mi
nistro espera tirar a nossa fauna do seu sosse
go natural, porque não faz mãl a ninguém 
e encanta a vista de todos que visitam aquela 
área. E S. Ex' continua dizendo: "FIZemos um 
planejamento que prevê até mesmo-o recolhi
mento das bombas que não explodirem". 

Ora, em qUalquer terreno, não só-do nosso 
Pantanal, esse cuidado tem que ser adotado, 
porque não podem ficar sujeitos aos riscos 
de um treinamento mllitar pessoas indefesas, 
pessoas que nada têm com esse treinamento. 
E escolheram, então, o- noss_o Pantanal. 
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Foi infeliz o Ministro _dQExé11:1W_ao escolher 
a data para proclamar ao País e ao mundo 
que,_do dia 9 do dia 15 de outubro, vão trans
formar o nosso Pantanal num plano de guerra. 

Foi infeliz o Sr. Ministro do óc:ército na esco:
lha do local, não só. por incidir, não s6 por 
contrarirar, não só por vir de enc.ontr:o _à Çons- -
tituição, mas porque aquela r_egião repres_enta 
um património nacional e __ urn_ património uni
versal. 

Não podemos compreender, Sr. Presidente, 
que possam agir dessa maneira_. É um ação 
de convardia. Não gostam do termo, sabemos 
nós, mas é_ uma ação de covardia contra os 
indefesos animais_, corifrà -ãTaUJJ.a que ali vive, 
seja ela alada ou não, babiWJJtes de uma área 
que encanta a todos nós, que tem sido !=Qnvite 
a todos aqueles que vive_m em nosso P;:iís, 
como a outras P.essoas que nos visitam. 

É lastimável! E revoltante! _E ri.As não pode
ríamos deixar que isso passasse despercebido, 
sem que fizéssemos juntar a hossa VoZ aos 
protestos natwais e justos dos. ec6logos da 
nossa terra, que se levantaram contra uma 
medida que o Sr. Ministro apregoa com tanta 
antecedência e foi infel~, exatamente, pela es
colha da data, no dia em que se comemora 
o Dia Universal do Meio Ambiente.___ 

Tiram o nosso sossego antes de tirar o sos
sego dos animais indefesos. Daí por que acen
tuo a covardia contra aqueles-indefesos ani
mais da área do Pantanal. 

O Sr. Edlson Lobão- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR. MENDES CANALE - Ouço o 
aparte do nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão -Senador Mendes 
Canale, começo por congratular-me com V. 
Ex' pelos cuidados que tem com o seu Estado 
e. sobretudo, com o Pantanal Mato-grossense. 
É uma região belíssima, realmente, que todos 
n6s temos o dever de_ defender e preservar. 
V. ~ inVoca dispositivo da Constituição qué 
votamõs, e, de fato, nela vamos encontrar um 
capítulo inteiro sobre a preservaç_ão do meio 
ambiente. Apenas acho, Senador Mendes Ca
nale, que a operação Guavirá, a que V. & 
se refere, certamente foi elaborada com todos" 
os cuidados. O Ministro do ExérCjio .é um ho
mem extremamente responsável, cUidadoso, 
e que está, tanto quanto nós todos, interessado 
em preservar o meio ambient~. Essas opera
ções também são feitas na Arnamnia Jiá até 
um grupo especial do Exército·: que treina fre
qüentemente nos_lagos,_rios e .2!lagadiços, de 
um modo geral, da Amazônia. ~ um treina_
mento normal que se faz no Exército._ A mini, 
repugna-me imaginar que um militar, seja ele 
quem for, soldado, sargento, oficial inferior, 
oficial superior, general, ou Minis_tro_do Exér
cito, tenha a pretensão de matar urn único 
animal que seja no Pantanal. Recordo-me que, 
recenten:te_nt~. houve um_;;~. experiência nos Es
tados Unidos com a bornl:ta _atômit:;_a. Os Esta
dos Unidos fazem, freqüentemehte, experiên
cias com bomba atómica, no território ameri~ 
cano. Assim também faz a Uniã,o Sovi~tlca, 
e não acontece nada nem para o meio am
biente, nem para a segurança dos animais, 

nem para a segurança do povo americano. 
Ao elogiar os cuidados de V. Ex~ com o meio 
-ambiente - todos nós temos este dever -
conhecend_o o Ministro como conheço e co
nhecendo_ o EXército e as Forças Armadas, 
quero tranqüilizar V. Ex" dizendo que _é incon

-cebível que se faça um plano para matar um 
único calango que seja oo Pantanal Mato
grossense. E apenas uma operação normal 
de treinamento, cercada, certamente, de todos 
os cuidad9-s possíveis e imagináveis. Muito 
obrigado a V. E>r 

O SR. MENDES CANALE- Agradeçe
mos, nobre Senador Edison Lobão, a sua in
terferência. No fundo, ela deseja retirar d~ nos
so __ espírito uma apreensão grave e que, natu
ralr.nente, cala também_ nos sentimentos de 
V. Ex" Conh_ec;emos o S_r •. Miflistro do Exército. 
S.~ foi Chefe do Estado-Maior da9~ Região 
Militar, quando éramos Prefeito de. Campo 
O~~nd~._Da): a nossa apreensão ser maior ain
da, porque é um homem que conhece a área, 
que con)J.ece p Pantanal que estamos procu
rando preservar de toda maneira contra os 
que estão trabalhando no chamado Entorno 
do PantanaÇque _estão plantando soja, que 
não estão f~_ndo_a_ Operação Guavlra mas 
que acabaram com as guavlras, fruta silvestre 
do nosso Mato Grosso que poucos conhecem. 
E fói paraj)la!!_taJ_soja e não para lançar bom
bas, OLJ obuses dos canhões modernos para 
afugentar aS-CaÇas. Se não vãO atingir inicial
mente a fauna, vão causar -danos prOfundos. 

Desafiamos os homens do Exéi:_Cito brasi
leiro a que nos provem que. podem lançar 
urna-bomba pcir sobre o Pantanal do_ nosso 
Mato Gross_o sem que não venham a c;;~.usar 
males profundos. 

Temos--usado pouco a tnbun@ desta Casa. 
Aülda -n.a.-o o fizemos corno devíamos ter .feito 
há mais tempO, mas precipitamos até a nossa 
fala, que seria natural, para tecer Um retrato 
do nosso País, retrato que nos deixa apreen
sivo Comõ apreensivos estamos todos nós, 

O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. 
EX" um_ aparteT 

O SR. MENDES CANALE - Um mo
mento, nobre S~nador. 

Predpltamo-nos porque não_ podíamos ca
lar, quando conhecemos_ o problema do Pan
tanal, porque constituiu ponto fundamental 
dos -~l.ldos que procedemos à frente da Su
deco, que pro-cedemos com a colaboração, 
Senador Edison _Lobão, de Técnicos france
ses, ~-a coiiVJl.e.do.Govemo_da França. Nós 
assumimoS a SUde.co e, ao conhecerem os 
nossos planos, posteriormente, convidaram
nos a ir à FranÇã pata conhecermos as suas 
áre~S úmidas, tal o interesse do povo francês 
pela preseJVaÇão do Pantanal 

Sentindo. o rurno seguro que dávamoS a 
essa região à frente da Sudeco, eles mesmos 
ch~garam, para nossa- honra, a conc_eder-nos 
a Honra do Mérito da França, que devemos 
reCeber por esses dias. É o interesse da França 
etnrelação a wn problema nosso grave. 

Recebemos a colaboração do Embaixador 
Duran quando S~ B!' disse: _"- vamos .fazer 

aqui um parque riatural", ao conhecer o nosso 
Pantanal. É um homem que conhece de perto, 
que caçou naquela região, que abateu as per
dizes quando ainda tinha a mira segura. 

O Ministro do Exército, ainda há pouco, foi 
derrotado no tiro ao alvo que se promoVeu. 
Logo, não tem mais aquela pontaria que tinha, 
que fazia com qUe ele não erra~e o alvo, aba
tendo as perdizes dos nossos campos do Mato 
. Grosso do Sul Mas agora, ao lado do antílope 
que ele vai caçar, para o antílope que um ho
mem rico, hoje morando no nosso ~tado, 
deseja criar um parque p~ra satisfazer aqueles 
que não podendo ir ãlhuresTãié' o $et.t-safari, 
o façam dentro_ do nosso Mato Grosso~ Mas 
até aí, muito beml Qu_e cacein os çmtílopes 
que quiserem, 'mas não ê JuStó qUe jogt.iem 
bombas no nosso P;;~.ntanal; que _o_s_o_br_e_võeo:'J 
com os aViões, como diz aqui, com os helicóp
teros, conforme ·denúncia que chegou _às nos
sas mãos, da forma como foram adquiridos. 
Acreditamos nas informações prestadas pelo 
Exército e apenas as encamínharnos à CPT 
da Corrupção-...:.._ e aqui estão dois ilustres 
Membros que conhecem ·o assunto - á Co
missão de Cdntrole e Fiscali.zação da Casa 
para que estudassem-melhor a forma de_aqui
sição desses helicópteros. E diz a nota: "Nos 
helicópteros adquiridos há pouco tempo pelo 
Ministério do Exército ... " Então vão tr_ansfor.-. 
mar aquele Pantana] numa verdadeira Praça 
de guerra ao invés de preservá-lo? 

O Sr. Iram S:8ralva - Permite V. ~ um 
aparte? 

O SR. MENDES CANALE - Ao invés 
de fazer com que a tranqüilidã.de pudesse rei
nar onde o animal passeia tranqüilo pelas 
campinas, ·on,c;le o peixe passa pelas águas 
mansas dos nossos rios, às vezes_ molestado 
pelo pescador, ou pelo homem qua chega 
à busca de tirá-lo do seu habitat, vem fazer 
com -que se acabe com toda essa tranqüi
Hdade. Além do mais, o que poderá ocorrer, 
corno V. EX' bem lembrou, Senador Edison 
Lobão, das experiências lá fora coril ã bomb<t 
atômica, que- regiStramos com dór rio Cora
ção? Para que bomba_atômica? Mas ela é lan~ 
çada com o cuidado dos rUssos e dos ameri
canos, e não com a imprevidência com que 

·-se querennãnçã'r OS obuses-modernos sobre 
o nosso Pantanal. 

Concedo o aparte ao nosso ilustre Senador 
ltama"r Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Senador Mendes 
Canale,_é ma_~ Q.o que _justa a indignação de 
V. E.Xt Custa crer que wn homem inteligente 
como o Senador Edisãn Lobão procure o 
exemplo americano e rUsso de bombas atômi .... 
cas para a defesa dessas manobras militares. 
Não há nem comparação entre o problema 
de bombas atômh:as_com o_das manobras 
militares. Particularmente, não defendemos as 
explosões, que são, ao contrário do que diz 
o Senador Edison Lobão, feitas sub~rranea
mente, em desertos. Pergunto a V. Ex", primei
ro: há necessida'de dessas manoQras m_i_litares, 
que não se realizam apenas no Pantanal~ rrlas -
especificamente no Pantanal? 
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V. Ex!' lembrou muito bem; o problema hoje 
está acobertado pela Constituiçdo, em seu art 
225, especialmente no § 49 Por que a regiáo 
do Pantana1? Diz o Senador Edlson Lobão que 
nada vai acontecer. Será que nada vai aconte
cer, quando obuses 105 e bombas dos aviões 
explodirem naquela região? Nada vai acon
tecer com a fauna, com os animais? Absoluta
mente, não acontece nada! 

O SR. MENDES CANALE - Dizem que 
escolheram uma ilha, Senador, para lançar 
essas bombas. 

O Sr. Itamar Franco-Eu acredito, since
ramente, Senador Mendes_ Canale, na argu
mentação que V. EJr utiliza, sempre criteriosa,· 
sempre cuidadosa, de que o Ministro do EXér
cito terá _o bom senso - terá o bom senso 
repito a V. EX'- de não permitir as manobras 
na região do Pantanal. Sabemos que no Rio 
de Janeiro há o campo de Gericinó, que mui
tas e muitas vezes o Exército utilizou para ma
nobras e, quantas e quantas vezes, Senador 
Mendes Canale, alguns pobres _coitados en
trando naquela área sofreram as conseqüên
cias dos artefatos militares. Imagine V. EX nu
ma área aberta como a do Pantanal! Congra
tulo-me com V. ~. na esperança de que no 
regime em que vivemos hoje, não é apenas 
o regime da liberdade, da transição, da demo
cracia, o Ministro do Exército entenda que ele 
tem deveres maiores para com a Nação. E 
os deveres maiores para com a Nação, neste 
instante, não são a realização dessas mano
bras militares. É preservar, sobretudo, o meio 
a_mbiente; é respeitar, se não quiser preservar 
o meio ambiente, respeitar pelo menos a 
Constítuição, que_ ele tem obrigação de jurá-la, 
de defendê-la. Eu acredito, Senador Mendes 
Canale, que fala de V. Ex' vai repercutir não 
apenas no seu Estado; ela vai repercutir pe
rante a opinião pública. E essa opinião pública 
vai pressionar o Ministro do Ex~rcito para que 
S. EX' não perinita o tipo de exercício militar 
que ele quer realizar nessa área. É o senti
mento que hoje me faz dar este aparte a V. 
Ex", na -esperança de qUe ·as UderanÇas m'!Jio
res desta Casa, que apóiam o Governo, neste 
momento, têm a obrigação de chegar, se não 
ao Sr. Ministro do EXército, 00- Sé-thor Presi
dente da República e mostrar que é preciso 
aherar esse tipo de exercido que se pretende 
realizar nwna área que é hoje considerada 
patrimônlo nacional 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) -O tempo de V. Ex!' está encerrado. 

O Sr. Iram Saraiva - V. Ex' concederia 
wn aparte, nobre Senador? 

O SR. MENDES CANALE - Um mo· 
menta mais e concluo, Sr. Presidente. 

Antes de conceder_o aparte ao ilustre Sena
dor lram Saraiva, quero dizer ao Senador Ita
mar Franco que de fato resta a esperança, 
esperança que temos de que nem tudo está 
perdido,·apesar de tantas coisas que já aconte
ceram neste Pafs. 

Espero, Sr. Senador, que as Uderanças nes
ta Casa - e não deixo de incluir o ilustre 

Senador Edison Lobão, tão sensível a proble
mas dessa natureza, especialmente ao Líder 
do GOverno, que se ·encontra ausente do ple
nário, mas que por certo tomará conhecimen
to_ da nossa palavra, que cabe a S. Ex", não 
só como lider do Governo, mas especialmen
te_ por ser um homem do Mato Grosso do 
Sul ......:., voltem sua atenção para tão delicada 
questão. Muitas coisas têm-se passado contra 
o nosso Mato Grosso do Su1, que eu não gosta
ria de aqui enumerar, tais cOmo ferrovias 
abandonadas e tantas outras coisas que deixa
ram de lado. 

O Sr. Jamil Haddad-Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MENDES CAN!\LE-- -Um mo
mento e já o conceçl.erei. 

E não houve uma palavra. Não compreendo 
por que uma Liderança que votou pelos cinco 
anos, um Governador que prestigiou os cinco 
anos e o meu Estado está sem nada, sem 
nenhum apoio do Governo, quando outros 
mereceram muito. Mas este é um assunto que 
vamos tratar em outra_oportunidade. 

Cond_uo Sr. Presidente, esperando que as 
Uderanç:as da Casa levem ao Presidente José 
Samey- as nossas pfeocuj)ações que são as 
preocupações de todo o Brasil e que Sua Ex
celência, como Chefe das Forças Armadas, 
poderá, muito bem, fazer com que este assun
to seja reexaminado se porventura houver a 
teimosía da parte do Sr. Ministro do Exército. 

Permita-me, nobre Senador Jamil Haddad, 
ouvir o nobre Senador Iram Saraiva que havia 
solicitado antes o aparte. Eu pediria ao Sr. 
Presidente mais um minuto para quem trata 
de um assunto desses que parece pequeno, 
mas, ao contrário, é significativo, de grande 
import.ãncia para nós como para V. Ex'!, que, 
sei eu, não fora o cumprimento do Regimento, 
nos daria um tempo maior para que pudés
semos tratar desse problema que toca de per
to, também, a V. Ex'!, como ilustre represen
tante que é do nosso Mato Grosso. 

OUço V. ~. nobre -senador Iram Saraiva. 

O Sr.Iram Sariava- Meu caro Senador 
Mendes Canale, não deixe nunca de defender 
o nosso querido Pantanal. O Pantanal Mato_
GroSsense está para nós na mesma proporção 
que os nossos alvéolos para a nossa subsis
tência. Parabenizo V. Ex' quando expõe seu 
temor porque, na realidade, qualquer tipo de 
movimentação no sentido de tirar a tranqüi
lidade que deveria existir, protegendo a fl9ra 
e a fauna do Pantanal Mato-Grossense, mere
ce uma metralhadora giratória verbal de V. 
Br Claro que sim. É preferível que ocorram 
os disc~os do 5_~nadO(, __ e até muitas vezes 
discordando do exemplo _colocado pelo ilustre 
Senador Edison Lobão, que não o fez com 
o sentido de _d!zer _que o Pantanal terá que 
desaparecer, S. Ex" citou os exemplos contra
ditando o nobre Senador Itamar Franco, de 
russos e norte-americanos. E eu iria mais 
_adiante, meu caro Senador Itamar F rance. 
Eles realizam essas pesquisas desastrosas, 
também,_ a mais de 50, 60 metros de profun
didade, e depois começam a aparecer câncer 

de pele e muitas outras coisas. Isso é triste. 
Agora, quando nóli vemos uma_ região pací
fica, onde nós estamos numa luta ingente, 
onde, inclusive, Chico Mendes perde a sua 
vida para que a vida possa subsistir, quando 
vemos, agora, as Forças Armadas quererem 
fazer pesquisas em manobras militares ... Se
nador Mendes Canale, V~ Ex!' tem quê gritar 
a cada segundo de cada 24 horas, porque 
é uma violência contra o Estado do Mato Gros-
so, contra o Bréisil e contra o que há de mais 
sublime, hoje, no mundo, que é a defesa do 
meio aJTibiente. A minha _ ad~!fa_ç_ãc;> por V. 
Ex" cresce ainda mais e V. Ex' terá, semPre, 
o meu ap-oio e a minha solidariedade, que 
as Forças Armadas brasileiras que o Exército 
brasileiro reconheça o problema e _que, real# 
mente, realize as suas pesquisas em outros 
locais e nos auxilie a pesquisar mais espéci
mes na flora e na fauna, para que possamos 
extrair dali exemplares e jogáAos em outros 
mananciais brasileiros, para que não sejamos 
manchetes internacionais, corriO estamos 
sendo, por devastar o que a natureza nos deu. 
Muito obrigado a V. Ex", a quem parabenizo 
pela brilhante defesa que faz. 

OSR.MENDESCANALE-Queinagra
dece sou eu, nobre Senador Iram Saraiva, por
que, ao lado do nosso protesto, a voz autori
zada, abalizada de V. Ex" há de fazer com que 
aumente o eco desse protesto que hoje faze
mos. 
. Sr. Presidente, eu gostaria aínda, com per· 

missão de V. Ex', de ouvir o nobre Senador 
J~il Haddad. 

O Sr. Jamll Haddad- Nobre Senador 
Mendes Canale, raras vezes V. EX' ocupa a 
tribuna do Senado. Sinto em V. Ex~, quando 
se pronuncia hoje; a sua mágoa, a sua bi.steza. 
Sinto que V. EX' está doido com esse_ noticiário 
a respeito de manobras militares nÕ Pantanal. 
V. Ex' é homem que conhece o Pantanal, a 
ponto de ser condecorado pela Frail.ça pelas 
atitudes que _tom9u em relação ao estudo pro
fundo daquela região. V. EX' vê contristado, 
corno nós outros vemos, o noticiário a resPeito 
de manobras militares naquele local. E, o que 
é pior, dizendo que não seriam atingidas a 
fauna nem a flora. Como pudemos ver - e 
cheguei a ler novamente- urna determinada 
ilha seria bombardeada. Haveria um bombar
deio numa ilha. Como não seriam atingidas 
a fauna e a flora daquele local? Vi, também, 
hoje - é um festival relacionado com o pro
blema do Pantanal -,-que S. Ex!' o Ministro 
do Exército irá ciàçar no Pantanal. ~um direito 
-a caça é permitida - q~e se possa, nessa 
época, caçar no Pantanal. Isso -é admissível! 
Agora, as manobras militares no Pantanal, no 
momento em que os olhos do mundo se en
contram voltados para o problema ecológico 
nq Brasil - e acho que a decisão sobre esse 
problema deve ser nossa: nós, brasileiros, é 
que devemos tomar a decisão a respeito dos 
nossos problemas - mas, num momento 
desses, é propagada, é noticiada a realização 
de manopras militares no _Pantanal. Açredito 
que S. Ex' o Ministro do Exéidto e Sua Exce
lência o Senhor Presidente da Repúblicã. co-
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mo disse o Senador Itamar Franco, que é o 
COmandante-em-Chefe das Forças Armadas, 
repensarão esse problema para que não seja
mos observados, até internacionalmente, co- _ 
mo aqueles que depredam, conscientemente, " 
a fauna e a flora do seu País. Muito grato a , 
v. Ex'. . .. -- --:--.- - ' 

do art. 52, item V, da Constituição, autorização 
do Sena(\o Ff;.dera1 a (un de que_aquele Estado 
possa realizar operação de empréstimo exter
no _no valor de (!S$ 100,000,000.00 (cem mi
lhões de dólares) parà os finS qué espe<::ifica. 
_ Nos _ter:mo_s da ResolUção n~ 18, de 1989, 

o exp-eCI!eiTf.e sefá despa-chad~à Comissão de 
assuntõs eConôrnlcos. 

o SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - . 
Lembro aos_Srs. Senadore_s _que o temo desti
nadO aos ora:aoies do eJq>ediente da sessão 
de_ amãnhâ~ sêiá dedicado a homenagear o 
sesquicentenário d_e nascimento e centenário 
da morte de Tobias Barreto de: Menezes, nos 
termos do Requerimento n9 -276, de 1989, 
aprovado em. 17 dc::;_ maio último. 

·O Sr. Carlos Alberto --Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. MENDES CANALE -Agradeço, 
meu prezado Senador Jam1l Haddad. Quando 
V. Ex-, de fato, coloe,a_.o problema do mal que 
pode ser cau.sado ao no~so Pantanal, eu lem
bro bem que, ainda ontem, quando eu falava 
a meu prezado amigo, SeriãdOr Jarbas Passa- -
rinho, que eu gostaria de leva.r sugestões_ para · 
a reunião que deverá ~r _levada a efeito na 
segunda-feira, no meu Estado, abordando O : 
problema do_ Pantanal,_S. ;Ex" me disse: "Ú: 
problema do Pantanal ~ mui~ maior do que ~ 
o problema que ocorre na Amazônia. Na Ama-
zônia é a devastação; no Pê)Jltanal é o risco ; 0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _ 
do extermínio da fauna". ·· · · Concedo_a palavra ao nobre Senador Carlos 

Então, vejam V. Ext$ que_quando nós exter- Alberto, para uma comunicaçãO. 
namos, perante estª Casa,__ as_ apreensões na-
turais e, vão~{ne permitir, de revolta, revolta O SR. CARLOS AlBERTO (PTB- RN. 
não s6 porque ali é um pedaço de chão Oilde - Para uma comunicação. Sem revisão do ora
eu nasci, mas porque ali é um pedaço de dor.)- Sr. Pi'esiden~e. Srs..Se_nadores, alguns 
chão abençoado, marcado pelo Alto para a · dias atrás, o jornal Q Estado _de S. Paulo publi
preservação da fauna, para mostrar àqueles ·cava il.ota· que me deixou estarrecido e, hoje, 
que virão depois de n,ós o ·que ali existe, 0 ' publica-a o Jornal do Brasil; o colunista de 
que a mão da natur~ prQdiga que foi com o-Estado de S. Pauloum dos assessores do 
aquela área, plantou para que pudesse ser hoje --candidato à Presidência da_ República, pelo
visto o Pantanal como é, por todo 0 mundo, PRN, Collor de Mello, afirma que este Parla
causando essa admiração que, ainda há pau- _ -inentar foi rejeitado pelo presidenciávEil Collor 
co; o Senador Jamil Haddad lembrava do Go- : de Mello. 
vemo francês e que nós não podei-nos relegar : - Na' coluna de-o Es_t_ado de $. Paulo, alguns 
a segundo plano. . dias atrás,- inclusive, citava-se que eu haveria 

Assim é que, ao lado do protesto, que é · mantido encOntros _e enten9-if11entos, levando 
natural, resta a esperança, Senador Itamar comigo os Senadores 0\c)yo Pires e Carlos 
Franco, qi.le V. EX-' lembrou. A esperança de D'Carli. 
que o GoVernO possa· Ser 'tOCado pela s.enSibi:- ~.,. Sr. Pte_sid~nte, não é verdade . .f'iunca;_em 
!idade de um problema dessa natureza; que momento algum, tive qualquer entendimento 
não fique apenas aqUi dentro, como lembrou político-com o cidadão Femªndo Collor de 
V. Ex', mas que possa atrave_ssar oa rua, possa Mello; nunca, em momento algum, tive qual-
bater nas paredes do. Planalto, e da.Ji ecoar quer diálogo com o candidatQ à Presidência 
e chegar até as paredes do Ministério do E.Xêr· da República pelo PRN. Agora. não entendo 
dto, para que um reex<lm~ seja feito, e acen- por que, de·uma hora para outra, no momento 
tuo, seja revisto um assunto dessa natu(~za. -e_m que S. EX" ganha a adesão de dois parla
para que termine, para que não seja contra ~~ntares do R~~ Grande do Norte, dois políti
os animais indefesos praticada tamanha co- cõS do _meu EStado, de uma hora para outra, 
vardia. essas notinhas são veiculadas em jorriais do 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito nosso País. _ 
bem! Palmas.) - QuerO, aqu~ lamentar profundamente tal 

• atitude, inclusive desse ~essor do Sr. Fer

(Durante o discurso do Sr.lvíendes caw 
na/e o Sr. Louremberg Nunes Rocha dei
xa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr- Iram Saraiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival _ 
Baptista. . 

O SR. LOCJRIVAL BAPTISTA PRONilN
Cú\ DISCCJRSO QUE, ENTTIEGilE À RE
VISÃO DO ORAJ)OR, SERÁPaBUCADO 
POSTERIORMF!NTE . . 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
presidência recep_e_Y, elo_ Oovernador do ESta~ 
do do Paraná, o offdo n9- S!l f, -ck 1989' (il9 
1.606/89, na origem),--Solicltando, nos termos 

nando Collor de Mello, que deixã. crer, nas 
entrennfiãs;·que-eú--estivesse- aderindo--à -sua 
candidatura à Presidêrlcia da República - O 
que não é verdade, é uma mentira. Nunca 
estive çom esSe ddàdãõ:-nün.C-ãTalei cóin esse 
cidadão sobre a minha paiticlpação politica 
ou não em sua catididatura. Até o presente 
tnorrtento, tenho-me mantido firme com a 
candidatura, diga-se de passagem, pequena, 
muito pequena, muitó pequena, sem incomo
dar- os· demais candidatos à Presidência da 

_ República, mas é do meu Partido, Affons6 Ca" 
margo, que é Senador da República. 

Se o meu partido indicar, na Convenção, 
Affõnsp c.,_margo, como candidato, à Presi
dênciã'q.a República com S.~ estáre(e cami
nh.âreí ·i?OrqUe, ádinã- de tudo, entendo que 

é preciso que todos nós que fazemos_-o Partido, 
que começou "dentro de um.;~ c_aiJre de_ fósfo
~o", depois não cabia mais num "Volkswagen-" 
e, hoje, já grande, é predso, acima de tudo, 
que tenhamos unidade, para que o PTB possa 
prosperar, crescer e conquistar, lá na frente, 
o Pod.er1 é l!ecessárla a participação de todos 
nós mas, acima de tudo; deféndendo a unida
de partidária. 

Lamento Sr. Presidente; lamento as noti
nhas que estão saindo nos jornais. Sei, perfei
tamente, q_ue se trata de cois_as de políticos 
do meu Estado, porque a política no Rio Gran
de do Norte é meio diferente de tod.os os Esta
dos. Eil.tão, talvez algum político, aqueles que 
já chegaram, j~ se acomodaram, achand9 q"ue 
~sse d®dãQ já é o Presidente da República, 
estão num corTe-Corre violento. é todo mundo 
correndo, é todo mundo chegando e buscan
do fazer futricas nos jornais. Pensando que 
o ·cidadão também vai fazer como eles, que 
vão correr atrás da nuyem. _Não sei se· essa 
nuvem, amanhã, não será pasSageira. 

Posso dizer, e digo, corn·autenticidade, aqui, 
-que acompanhei um cidadão chamado Paulo 
Salim Maluf à Presidência,_Qa República. Era 
um corre-cof~e no Congr~_so ~N.acional; _era 
todo mundo correndo atrás de Paulo Salim 
Maluf. Já se dizia o eleíto Presi~nte ~- R~fl
blica. E assumo que apoiei Paulo Sa1im Maluf 
à Presidência da República, por entender que, 
naquele momento, era o melhor candidato 
-que tínhamo!; para aSsumlf a Presidência da 
RepúbliCa. E deu- nO qtie deu! E 6 voto era 
o mais consciente, pois era dos homeris, dos 
políticos, dos Deputados, dos Se:nador~s. que 
estariam -votando num Çolégio Eleitoral e de 
·úma hora pafa outra, tudo foi mudaâ6, tudo 
·Se transfórrhbii. E qU'etn cOnQuistOu o Poder 
foi exatamente Tancredo Neves, juntamente 
Com Jose Saniey.-

Hoje, faltando ainda !TIUitos meses para as 
eleições presidenciais, há esse corre-corre._E 
aí se começa a tentar ferir e denegrir imager1s 
de políticos que aqUi estão, homens públicoS. 

Ora; Sr. Presidente, em momento algum, 
estive com Fernando Col!or de MeUo, nunca 
conversei com esse cidadão_. nunca falei sobre 

-Cãhdidatura dele, nunca fui à casa dele, nUnca 
~e qualquer diálogo como esse. cidadão. E. 
agora, o jornal divulga que estive com o Sena
dor Carlos D'Carli e também com o Senador 
Olavo Pires. É mentira! Quero, aqui, deooi.r 
patent~ diante dos meus Companheiros, este 
meu desmentidn e esoerõ aue·a· AssesSOria 
do candidato Fe~n~d~ Couo~ de Mello enten
da que não se faz política com brincadeiras; 
não se pode fazer política Como se es~ fazen" 
do; nãá se pode tentar ferir, para conquistar 
votos, quem quer que seja. Se, amãnhã, al
guém ql..,tiser o meu voto para chegar à Pre&J
dência da República, pode ficar ciente de qUe 
vou assumir todo o meu passado; não vou 
rejeitar o meu passado, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. E, do meu passado, tenhO orgu
lho. Quero deixar. aqUi, patentes este meu des
mentido. Nunca, em momento algum, falei 
com esse cidadão chamado Fernando Collor 
de Mello; nunca aderi à sua ccindidatura para 
que ele pudesse, através da sua Assessoria, 
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dizer que rejeitou o meu apoio. I:: mentira dele 
ou de seus assessores ou de quem quer que 
seja. 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. 

(Durante o discurso do Sr. Ciulos AI
berto o Sr. Iram Saraiva deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Nelson Cainelro.)" - --- -- -- · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 136, DE 1989 

Dispõe sobre isençllo do recolhímento 
da parte patronal ao LAPAS pelas Prefei~ 
turas Municipais, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Ficam as Prefeituras Municipais 

dispensadas do recolhimento, referente à par
te patronal, das contnbui9Ses devidas_à Previ
dência Social. 

Art. 2~ O Poder Exeçutivo regulamentará 
o disposto nesta lei no prazo de noventa dias 
de sua publicação. 

Art.- 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4\> Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificaçp:o 

É de todos bem conhecida a situação_ -de 
extrema penúria financeira a que foram relega
dos as Prefeituras Municipais em virtude do 
centralismo do Governo Federal na arreca
dação de taxas, impostos e outros tributos. 

A grande maioria das Prefeituras está d_even
do à Previdência SoCial. Não que não tenham 
querido pagar; mas, evidentemente-, porque 
não tiveram recursos para tanto. As medidas 
até hoje propostas para a solução do problema 
não foram eficazes e definitivas. Por isso mes
mo, este projeto traz nova contribuição ao te
ma: 

Isenta as Prefeituras do recolhimento, rela
tivo à parte patronat das contribuições previ-
denciãrias. -

Por estas razões é que-apresento este_ pro
jeto _e estou certo de que, pelajustiça das medi
das nele contidas, o mesmo merecerá pleno 
apoio de todos os nobres congressistas. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1989. 
SENADORES: Divaláo Suruagy- Leopol

do Peres -Jamü Haddad- Gerson Ca/nata 
-João Calmon- Márcio Lacerda - Ou/os 
Alberto- Mansueto de Lavor- Hugo fiapo
leão - João Lyra - Francisco RoDemberg 
- Gd Sabóia de Carvalho- Lourfval Baptista 
-Antôm"o Luiz Maya -Mário Maia- Edison 
Lobão - Leite Chaves - José Agnpfno -
Nabor J6nior- João Menezes- Mauro Be
nevides- Mendes Cana/e -Aureo MeDo -
Carlos Patrocínio - IVilson Martins - Ro
naldo Aragão -José !gnáclo Ferreira- Ruy 
Bacelar- Ma reandes _Gadelha. 

(À Comissão de Assuntos Económicos 
-competência tenninab·va.) 

(f SR. PRESII)E.NJ'E (Nelson Carneiro) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
às comissões competentes. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 
J9 Secretário. 

É lido o seguinte 

JJQVERNO DO ESTADO 
DO TOCANTINS 

ÓF.0!33/89-ERB 
Mirac.ema_do_Tocantins, J9 de junho de 1989 

Senhor Presidente~ 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência com a finalidade de solicitar-lhe a retira
da de tramitação no Senado Federal, do pedi
do de autorização para que o Estado do To
cantins possa contrair empréstimo junto a ins
tituições fioancei~:as do .Exterior, no valor de 
US$ 450,000,000.00 (quatro_c_entos _e cín
qüenta milhões de dólares americanos), obje
to do nosso Of. n~ 00_69/89 _- ERB, de I I 
de abril de 1989, e que n~ssa- Casa- tomou 
o n9 OF.S 07/89,1ido em 19 do mesmo mês 
e -ano e distribuído à Comissão _de Assuntos 
Ecoriômlccis. 

A presente solicitação prende-se ao fato de 
que este-Governo concluiu por um novo equa
cionamento do programa de investimentos a 
serem aplicados, o que levará à redução do 
montante pedido. 
--AproveitO a oportunidade para renovar a 

Vossa Excelência o testemunho do mais alto 
apreço e fundamentada- consideração. - Jo
sé Wilson SiqueJ:ra Campos. Governador. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidêilcia defere a Sol1dtação. O Ofício 
n\> S-07. de 1989, vai aci Arquivo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. }9 Secretário. 

É lido e ;aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 306, DE 1989 

__ ~ra,sQi~-PF. 6 dt;! junho de 1 ~89 

Senhor Presidente, 
Por Solicitação do relator, dada a comple

. xidade da matéria, nos termos do § 29 do art 
137, do Regimento Interno, solicito a V. Ex' 
submeter a deliberação do Plenário do Senado 
Federal a prOITogação do prazo desta comis
são, até o dia dez de agosto do corrente ano, 
para o Projeto de Lei n9 73, de 1989, que 
"estabelece normas para a industrialização e 
a -comercialização de substâncias mínerais 
metá1lcas". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
EX' meus prqtestos de apreço e consideração. 

AtenciOsamente, - Senador Raimundo U
rll, Presidente da Corrlrssão de Assuntos Eco
nómicos do Senado Federal. 

.O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requeriJnento, fica prorrogado 

_o prazo, C5)nforme solicitação feita. 

COMPARECEMMNS OS SRS. SENADORES, 
Ronaldo Aragão- Almir Gabriel- Afonso 

SanCho ·- Carlos- Alberto - Raimundo Ura 
- Divaldo Suruagy- Teotonio VIlela Filho 

-Albano FrancO- Luiz Viána -JUtaliy Ma
gaJhães - José lgnácio Ferreira - Itamar 
Franco- Alfredo Campos- Mârcio Lacerda 
-Carlos -Chiarei!L 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à Ordem do Dia. 
Item 1: 

Votação, êm turno único, do Projeto 
de Lei 4_o DF _n9 a; de 1989, de iniciativa 
dO GoVernador do õistiito Fe"derai _que 
altera o art. 93 do Decreto-Lei n9 82, de 
26 de dezembrO -de 1966; e dá- ciútras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEl, sob n' 63, de 
1989, da Cotnissão- do Distrito Federal. 

A discussão da matéria foi -encerrada na 
sessão ordinária ·de 2 do corrente mês. 

Passa-se à votação do projeto, em turno 
único. 

Os Srs. Senadores qUe o aprovam: queíram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

É o seg!Jinte o_ projeto aprovado .. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 8, DE 1989 

Alterã 0- art. 93 do DecietO-Lel nP 82, 
de 26 de dezembro de 1966, e dá outras 
providênciaS. 

O Seriado Federal decreta: 
Art. 19 O art. 93 do Decreto-Lei n9 82, de 

26 _de dezeffibici-de-1966, coin as· alterações 
introd~das pelo Decreto-Lei n? 2.316, de -23 
_de dezembro àe 1986, mªn(idQ _o seu para
gráfo único, a vigorar com a seg~irité redaç~o: 

"Art. 93. Excluídas as hipóteses de _ 
que trata o artigo seguinte, a base de cál
culo do_ Imposto Sobre Serviços é o res-. 
pectivo preço ao qual se aplicarão as se-· 
guintes alíquotas: 
I-execução _de _obras de construção 

civil, obras hidráulicas e outras obras se
melhantes, inclusive os serviços auxiliares 
e complementares, (2% dois por cento); 

O-jogos e diversões púbüCas; exceto 
cinema, (10% dez por cento); 

DI-cinema, (1% uril por cento); 
IV- transporte coletivo, (1% um por 

cento); · 
V --arrendamentos mercantil ou lea

sfng, (2% dois por cento); 
VI- demais serviços, (5% cinco por 

cento)." 

Art. 29 Fica o Governador do Distrito Fe
deral autorizado a baixar as normas comple
mentares, necessárias ao cumpriin-ento desta 
lei. 

Art. 3\> Esta lei entra em vigor na data de_ 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
Contrário. -

O ,SR. PRESIDENTE (Nelson Càmeiro) 
-ltem2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n9 296, de 1989, do Senador Meira 
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Filho, solicitando, nos termos regimen
tais, a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto_ de Lei dQ_DF n"' 6, de 1989, de 
sua autoria, que autoriza o Governo do 
Distrito Federal a alienar os imóveis que 
especifica, e dá outas providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores. que o aprovam queira 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, 

o Projeto de Lei do Distrito Federal o" éj:, 4.e 
1989, será definitivamente" ãrquiVado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

Projeto de Lef dá Câi't,.ata n" 54, Qe 
1981 (n9 435n9, na Casa de origem), 
que_ inclui a füM desquitada, divorciada 
ou viúva entre os beneficiários do servidor 
púbko federal civll, militar ou autárquico. 

A presidência, nos_termos çio art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e_ conforme Parf!cer 
11' 58,_ de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, decja_ra aprejudicado o 
Projeto .de l,e{ d~ Câmara dos Deputados no 
54, de 1981. 

A matéria vai ao arquivo, feita a devida cow 
municação à Cârriara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câcnara- n9 109; de 
1981 (n9 337n9, na Çasã de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 791 da 
Consolidação das Leis do trabalho. 

A Presidência, nos termoS ·do art._ 369, alínea 
a do Regimento [ltemo, e confonne Parecer 
n" 58, de 1989, da Cõtnis-São de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n~ 
109, de 1981. 

Não havendo objeção a'mátéria vai ao arquiw 
vo, feita a devida comuriicaçãó à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Projeto de Lei da Câmara n9 133, de 
1981 {n9 4.630/81, na Casa de origem), 
que estabelece, atendendo ao disposto 
no art. 175 da Cónstituição Federal e na 
Emenda Cohs_titu_e.io.oill n9 12, de 1978, 
normas de amparo à pessoa deficiente 
e determina outra_s providências. 

A presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a , do Regimento Interno; e conforme Parecer 
n"' 58, de 1989, da Comissão -de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Cãmara n"133, de 198L _ 

Não havendo oposição, a matéria vai ao 
arquivo, feita devida cornunica_ção à Çãmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem6: 

Projeto de Lei da Câmara n"' 23, de 
1982 {n9 687 rl9, na Casa de origem), 

que assegura a contagem do tempo de 
~rviç_o prestado por docelites, nas condi
ções.:.. q_u~ ~spedfica: 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno,_ e conforme Parecer 
n9 58, de 1989. da Comissão de Constituição, 
_Justiça e Odçsdania, declara prejudicado o 

- Projeto dê Lei da Câmara ·no 23, de 1982. 
Não havendo oposição, a matéria vai ao 

ArqUivo, feita a devida comunicação à Câm~ra 
dos Deputad(_ls. 

o sR: PRESiDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Projeto -d_e Lei do Senado n~ 71, de 
1981; de autoria do Senador Roberto Sa
tumino que acrescenta parágrafo único 

-- -=--ao art. 39 do Decreto-Lei nç 594, de 27 
âe maio de 1969, que- iristitui a loteria 
-~~portiva f~eral. -

A Presidência; nos termOs do art 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e c;onforme Parecer 
n9 58, de .1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça~ e Cidfi.Qania, declara prejudicado o 

-Projeto de-Lei do Senado n? 71, de 1981. 
_ _Não havendo_ __ oposição, a ffiatéria Vai ao 
Ar(Juivo, feita ã devida c.omu_nie.ação à Câmara 
dOS l)ep~aqos. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem8: 

Projetp de Lei do Senado n9 160, de 
19_81 _:-c_ornplementar, de autoria do 
SenadOr Nelson Carneiro, que introduz 

-- -alter~ção -na LeíCoinplementar n9 1 1, de 
25 de maio de 1971, que instituiu o Pro
grama de Assistência ao Trabalhador Ru
ra] (Prorural). 

-A Presidência, nos temi.os do'art 369, éU_ínea 
8, do Regimento Interno, e Confo[me o Parecer 
1).9 58, de 1989, -da Coinissão de Coristituição, 

-Jus_tiça e_ Odaâari_ia,: declara prejudicado o 
PrOjeto de· Lei 'áe)Senãao- iti 160~ ·de 1981 

""-......;;; Coinpleménta:r. -- -
Não haVéitdo opOsição, a matéria vai ao 

Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 9: 

Projeto de Lei do Senado n9 260, de 
1981 - Complementar, de autoria do 
Senadp~ N~l-?on Carneiro, que altera dis
positivo d_a Lei Complementar 119 11, de 
25 de maio de 1971, que instituiu o Pro
rural. 

A PreSidêrlCia, nos tem-lOs do art..-369, alínea 
a, do-Rigim_erito Interno, e conforme _O Parecer 

- ri9-58, de 1989, da Comissão de Con$litl!_ição, 
J_ustiç-ª--- e Ciâadaqia, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do -Senado no 260, de 1981 
-=--Corii]51émérifik - ~ 

Não havendo oposlçao, o projeto vaí ao Ar
quivo. 

----------- ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneirO) 
-Item 10: 

Projeto de Lei do Senado n9 _287, de 
1981 - Complementar, de autoria do 

Senador LA.zaro Barboza, que altera a Lei 
Complementar n~ 26; de 1 1 de s_ete:mbro 
de 1975, permitindo a utilização da co_nta 
individual do PIS---PaS§p para saldar dé
bito perante o Programa de Crédito Edu
cativo. 

-A Presidência, nos terrrios dO ar1:. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e çonform-e o Parecer 
n~" 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e ·adadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado nç 287, de 1981 
- Complementar. 

Não havendo oposição, a matéria vai ao 
Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 11: 

Projeto de Lei do Senado n9 293, de 
1981 - Çomplementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que introduz 
alteraçãO ·na Lei COmplementar n9 1 l, de 
25 de maio de 1971, que criou o Prorural. 

A presidência, nos termOs do art. 369, alínea 
a, do Regimento -Interno, e confOrme Parecer 
n9 58, de 1989, da Coffilssão de-constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 293, de 1 ~81 
-COmPlementar. 

Não havendo oposição, a matéria vai ao 
arquivo; 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--~Está esgotada a matéria constante a Ordem 
do Dia. 

Há oradores _inscritos. , , 
Concedo a palavra ao nobre Senador Man

sueto de Lavor. 

O SR. MANSCIETO DE lAVOR (PMDB 
- -PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
ievisão dO orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, l::lentro de algumas horas o Gover
nador de me1.,1 Estado, Miguel Arraes, chegará 
a Brasília, a fim de reunir-se com se_us Compa
nheiros_ do- PMDB, para acertar ·a esquema 
da campanha presidencial dos candidatos 
Ulysses Guimarães e Waldír Pires às eleições 
de 15 de novembrõ próximo, da qual S. Ex" 
será coordenador em Pernambuco e no Nor
deste. 

Esta infol-rriãçã6, que neste moméhto trans
mito à <:asa ~e à Ra_ção, toinã-se relevante, 
em conSeqüência das declarações atribuídas, 
por setores da imprensa, ao Governador Mi
guel Arraes, que, por ocasião do comido re?~li
zado no último fim de semana em Guanambi, 
no interior da Bahia, teria feito avaliação pessi
mista sobre as possibilidades eleitorais dos 
.candidatos peemedebistas. _Mais ainda, na 
mesma oportunidade teria ainda previsto que 
os votos do PMDB iriam para o candidato Fer
nando Collor de Meiio. 

· Sr. Presidente, Srs. Senadores, a bem da 
verdade, prõcurando o próprio Governador 
-fV!Jguel A'Taas, OL."~~ categórico desmentido a 
tais afirmações a S. Ex!' atribuídas e divulgadas 
por importantes órgãos da imprensa nacional. 
~preciso repo_r os fatos nos seus devidos luga
res. A correta versão desses fato~, Srs. Senado-
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res, não permite concessões a meias verdades 
ou ilações de qualquer espécie. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con
cedo_o _aparte a V. Ex", eminente Senador Ro
naldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador 
Mansueto.de Lavor, conheço-o Governador 
Miguel Arraes desde sua primeira eleição ao 
Governo do Estado de P.ernambuco, pois 
aquele tempo eu era estudante. Na época, as
sociei-me à sua campanha no interior de Per
nambuco, na minha cidade Santa Cruz do Ca
pibaribe. Comecei a admirar o GOveinador Mi
guel Arraes a partir daquela época. Já o conhe
cia como· DePutado Estadual, depoiS-secre
tário da Fazenda, Prefeito de Recife e Gover
nador do Estado. Homem conhecido não só 
nadona1mente como intemadonalmente, pe
Jas suas posições em defesa dos menos ne
cessitados, homem convicto da sua partici
pação partidária, homem convicto· da sua res
ponsabilidade como líder no Nordeste. Fiquei 
surpreso ao ler nos jornais determinadas de
clarações atribufdas a S.· Ex', e hoje V. EX' 
traz a verdade dos fatos, a verdade que não 
é aquela que está estampada nos jornais, traz 
a verdade de Miguel Arraes, homem imbuído 
nesta campanha do PMDB, pois o PMDB é 
Arraes. Parabenizo V. Ex" e deixo o meu teste
munho, nesta Casa, aõ paSSado e do presente 
do Góverriador. Homem consciente de sua 
responsabilidade com o PMDB, antigo MDB, 
homem de luta, jamais poderiamos acreditar 
em tais declarações atributàas a·s:EX" Parabe
nizo o nobre Colega por este _esclarecimento 
que traz, hoje, a esta Casa. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito 
obrigado, nobre Senador Ronaldo Aragão. V. 
Ex!' traça no seu opOrturiO aparte, o Perfil do 
Governador Miguel Arraes. V. Ex" 6 -Conhece 
de perto, pernambucano que é, na realidade, 
pode muito bem entender _as dlstor_ções havi
das nessa matéria jornalística, cujas intenções 
não se podem traduzir devidamente, a não 
ser o sabor das lutas eleitorais com essas táti
cas de informação e contra-informação, a ser
viço dessa ou daquela candidatura. 

Nobre Senador Ronal.do Aragão e Srs. Se
nadores, o- que o Governador Miguel Arraes 
comentou, efetivamente, não passa de um se
gredo de polichinelo, de algo sobre o·que se 
vem falando há multo tempo, ou seja, que 
o nosso Partido, o PMDB, entrou na campanha 
presidencial emergindo de uma crise interna. 
Por sinal, urna crise que, agitou o Partido e 
lhe deu um poder de restauração em diversos 
segmentos. As dificuldades das candidaturas 
oficiais, hoje, em nosso partido, são comuns 
a diversas outras candidaturas. Nós que já fo
mos candidatos majoritários, sabemos das di
ficuldades que se enfrentam no início das 
campanhas. São realidades à vista de todos. 
E ou certo _de que essas dificuldades iniciais 
do PMDB serão plenamente superadas, como, 
de resto; já estão sendo, não obstante dificul-

dades eventuais inerentes a qualquer processo 
político eleitoral. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permi
- te-me um aparte, nobre Senador? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor Mansueto de Lavor, V. Ex' permite um 
aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con
cedo, com muita honra, o aparte ao primeiro 
que me pediu, por sinal o nobre Senador Cid 
Sabóia de Carva1lio, e, logo após_. nobre Sena
_d_or Jutahy Magalhães, com muita alegria. 

CõncE:do, portanto, o aparte ao nobre Sena
dor Cíd Sab6ia de _Cã.rva1ho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Esta
mos ouvindo V. Ex" neste momento de grande 
importância para a vida política do País. Sua 
palavra ajusta-se àqueles anseios de seus 

- Companheiros do PMDB que leram espan-
tados no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, 

- aquilo que "foi publicado, e onde o nome do 
-Governador Miguel_Arraes foi utilizado para 
denegrir as possibilidades de vitória do candi
dato do PMDB à Presidência da República, 
Deputado Ulysses Guimarães. Naquela maté
ria está dito que, na verdade, Miguel AITaes 
teria classificado o Deputado Ulysses Guima
rães como tuna pessoa multo personalistica, 
e até completava, "mais personalístico do que 
Brizola". EstranbéiD10_s, pOrqUe-aquela é decla
ração de iniriligo, não é declaração de um 
amigo de Ulysses, não é declaração de um 
Governador eleito pela legenda do PMDB, e 
muito menos a declaração de uin Governador 
do PMDB que foi para o palanque ao lado 
de Ulysses Guimarães. A palavra de V. Ex' é 
das mais acreditadas, e aqui, no Senado, as 
sUas gestões, o seu trabalho, as suas falas, 
as suas posições~ todos esses acontecimentos 
são capazes de conceder-lhe a_ fé com que 
agora se recupere inteiramente a versão ver da

. deira desse episódio. Sabemos perfeitamente 
no mínimo, foi mal interpretado, e, no máxi
mo, foi utilizado como uma arma em algo 
estranho. Ninguém acredita _em Olyses, o lbo
pe, as pesquisas dão Ulysses como mal classi
ficado, llJas.&..EX' continua sendo como alvo 
privilegiado, o alvo preferido para todos_ os_ 
ataques desferidos pelos que reagem contra 
a transição democrática e a- consolidação da 
democra~ia. Enquanto __ isso,_ o favorito de_ to
das as pesquisas, o Sr. Fernando CollQ[_de 
Mello, continua a não _sofrer ne.nl:J.Um ataque 
das forças caPitalistas do País, das forças rea
cionárias do País, das forças que querem es
tagnar o País. Dai já se_ tira uma medida do 
que é a candidatura de Ulysses G1.1imarães. 
V. Ex~ dá umã nova cor a. esse episódio e, 
por Isso, merece os nosso~ parabéns. Muito 
Obrigado por me haver cedido o aparte. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sou 
eu ·quem agradece· a V. Ex-, que foi de cheio 
na qUestão: - -

Não teria nenhum sentido, absolutamente 
nenhum sentido, quando V. EX' confere as 
palavras atribuídas ao GoVernador Miguel Ar~ 
raes ·com o seu comportamento, com a sua 
prática. O que ocorreu? Houve umà arande 

c:oncentração, um grande comkio de 50 mil 
pessoas, na cidade _baiana de Guanambi. O 
Governador foj acompanhado de sua eSposa, 
Dona Madalena Arraes, participou do comido, 
falou em apoio às duas candidaturas, inclusive 
com um discurso forte e incisivo_ em cima 
das questões nadonais. Logo após, s_egundo 
o jornal, S. EX' teria feito aQuelas d'eclarações, 
~ue destruiriam toda a sua contribuição àque
le ato memorável da sucessão presidencial. 

Não há absolutamente qualquer relação en
tre o·comportarnento do _Góveinador e as ver
sões atribuídas .às suas palavras por órgão da 
imprensa. O Governador, que estava ·em tfaha
lhos administrativos no inteiior de Pernam
buco, foi localizado ontem e me solicitou vies
se a esta tribuna negar categoricamente, pe
rante meus Pares, essas afirmações que lhe 
são atribuídas por órgão da imprensa. 

É o que estou fazendo, e o faço para repor 
a verdade. Não sou porta-voz_ do Governador, 
mas sou seu companheiro e entendo que seria 
um absurdo que V. ~ fiZesse aqUele pronun
ciamento que lhe é atribuído po~ ór_gãos da 
imprensa, quando, na sexta-feira anterior, eu 
havia, por mais de· uma hora, conversado pe~
sóalmente com S. Ex' e recebidc:> _incentivç:.s 
para deflagrar a campanha em todo o Estado 
de Pernambuco. Assim, haveria uma contra
dição enorme. 

Antes de prosseguir, c:om multo prazer con
cedo o aparte a V,. Ex~, nobre Senãdor Jutahy 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy ~galhães -·Agt~deço a 
V. ~- Não pude viajar para Guattambi; por 
razões de s.al.4de, mas recebi i11f9rmações 
constantes de companheiros que lá estiveram. 
Como_disse o nobr:e Senador Cid Sabóia_de 
Carvalho, como disse V. EX, QS fato~ prevale
cem sobre_as __ versões. Quais os. fa\Os(·o ,GQ· 
vemador Miguel Arraes sair de P~marp.bv~. 
juntamente c:;:qm s1,.1~ .esposa, p~r-?\_ participar 
de tuna conc.entrc:!!ção política, do jnído de 
uma campanha popular, de comícios ern favor 
da candidatura de_ Ulysses Guimar~~s, para 
Presidente, Waldir Pires para Vice-Pr~idente, 
faz um dfscurso incisivo óo pá.lanque ·de Gua
nambi no seu estilo, na- sua maneira direta 
de falar e dentro da linha de compromissos 
partidários de apoio aos candidatos do noss_o 

· Partido. Depois vêm as v_ersões, procurando 
-destruir tudo que os fatos demonstrãram que 
faziam parte de uma campanha, do irúcto de 
uma c_ampanha que vai surpreender a muitos 
que dela duvidam. Então, quero aqui dizer que 
recebi de inúnieros- companheiros da Bahia 
telefonemas, no sentido d~, no mei9 de con
versas, tratar algumas vezes desse episódio 
que foi divulgado pela imprensa, e que todos 
estranharam. Inclusive, aqueles que ficaram 
até o final de todos os episódios, de todas 
as convetsas,_na .-esjdênçia do atual Gover
nador da Bahia, Dr. NilO Coelho. EStrailharam, 
indignados, as versões que procuraram difun
dir pelo Brasil. Mas para ríós ficam as palavras 
de Miguel Arrae_s no palanque de GUariambi, 
para-nós ficam as atitudes de Miguel Arraes 

- em favor dos dois candidatns de s_eu Partido. 
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OSR. MANSUEfO DE LAVOR- É ver
dade, nobre Senador. Essas atitudes, a prática 
do Governador, o seu discurso _em Quanambi, 
a sua presença falam muito mais do que essas 
versões jogadas na imprensa. Mas é preciso, 
também, que se traduza esse tipo de coisa. 
Parece que houve uma intenção de anular nã,o 
apenas o brilho, como a importância daquela 
concentração de 50 mi] pessoas naquela cida
de do interior da Bahia. Para uma cidade de 
porte médio, 50 mil pessoas representam pra
ticamente toda a população, dada a impor
tância no deslanchar da campanha dos candi
datos do PMDB Ulysses e Waldir. Ninguém 
conhece as dificuldades que esta campanha 
está tendo __ no início, dificulda_çles eleitorais, é 
evidente. Não poderíamos jamais chegar ao 
ponto de admitir deda,rações tão ruinosas e 
destruidoras por parte do Governador Miguel 
Arraes. 

O que Miguel Arraes comentou, efetivamen
te, não passa de um segredo de polichinelo, 
de algo sobre o que se vem falando há multo · 
tempo; ou seja, que nosso Partido, o PMDB, 
entrou na campanha presidencial emergindo 
de uma crise interna ligada à escolha do candi
dato e este fato deixou_ algumas seqüelas. São 
realidades à vista de todos e que, estamos 
certos, serão plenamente superadas, como de 
resto já estão sendo, não obstante d.ificul9ades 
eventuaís inerentes a qualquer processo poUti
co-eleltoral, 

Confundir a postura sóbria de Miguel de 
Arraes com deslnteresse ou, pior ainda, hostili
dade à-candidatura presidencial do PMDB, se
ria grave erro de interpretação. S_em_ estilo de 
ouvir, mais do que falar, é conhecido da_queles 
que com S.Br privam, políticos ou não, 'corre
ligionários ou adversários. Existe, no entanto, 
uma outra caracterls_tica do Govein<;Idor _qe 
Pernambuco. S. Ex' é Veraz. leal a seus com
promissos. E é paia dar conseqüência prática 
a este comprometimento partidário com a 
chapa Ulysses-Waldir que S. Ex" pasSãrá a noi
te de hoje e o_dia de amanhã _,qui, em Brasília, 
amarrando articulações polícas e procedi
mentos de campanha. 

Sr. Presidente, Srs. Senador-es, $é __ é _certo 
que águas passadas não movem moinho -
e aqui eu simbolizo çomo uma página Virada 
os fatos que antecederam_ à Convenção em 
que o PMDB escolheu seus candidatos -, 
também é _exato. que novas águas agora se 
Juntam para mover um moinho que a todos 
é comum: as candidatura~ partidárias à suces
são presidencial. 

Insisto, em nome do realismo mais elemen
tar, que dificu1da9.es sempre existem e elas 
são transparentes._ Nós não negamos essas 
dificuldades. Não n_o:; çabe fazer juízos de _valor 
sobre as razões pelas quais alguns compa
nheiros têm mais e outros menos moti,vação 
neste inído de campanha eleitoral O PMDB 
não é um caso singular.lsto faz parte da essên
cia da política. É preciso ficar clara, muito"cla
ra, neste momento, a advertência que faz o 
Governador Miguel Arraes aqui, por meu inter-· 
médio, e com a qual me solidarizo. Ela diz 
respeito à importrância de não aceitarmos 

qualquer espécie de manipulação de informa
ções que possa induzir em erro o cidadão, 
o ,eleitor, o povo, enfim. Da mesma forma, 

-afnda que -o erro tenha sido cõriletido de boa~ 
fé por esse ou por aquele órgão de imprensa, 
não agravá-lo com ·o silêncio que confunde 
e a omissão- que cOmpromete. 

Reafirmando e concluindo, o Governador 
Miguel Arraes tem o pé no chão para admitir 
que a ,candidatura de Uiysses Guimarães ainda 
não eõtrõU- no ritmo necesSáfío e se encontra 
num processo de superação de dificuldades, 
hCije menores do que ontem, e de aglutinação 
de forças- o que já se verifica em joda parte 
do Tertitório Nacional. S. Ex' está plenamente 
engajado mais dO que como simples partícipe, 
como condutor da chapa Ulysses-Waldir na 

__ região Nordeste, onde se concentra pouco 
menos- de uma quarta parte do eleitorado do 
País. 

Sr. Presidente, estas eram as considerações 
Cfue desejava fazer, para deixár bem claro, bem 

---. claro mesmo, que o Govemadpr' Miguel Arraes 
négà; Categoricamente, as palavras e as .decla
rações que lhe são_atribuídas por importantes 
órgãos da imprensa nacional, referentes às 
candidaturaS majoritárias do Partido e, princi
palmente, após a realização daquele ato, da 
maiOr importância e significação, na ddade 
de Guanambi. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiio) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 

Haddad. _ 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. SeiladOres, a Constituição, nci Capítulo 
denominado "Da Seguridade Social", vedou 
expressam-ente tOdo tipo de comercialização 
de sangue e derivados. 

-, -~ Durante a longa lãse da elaboração do texto 
básico, lutei decididamente por ver essa proi
bição ali inserida. MédicO, com exerci cio diário 

· da profissão durante quarenta anos, sabia a 
importância do combate. 

Desde a primeira fase do oferecimento de 
sugestões, segulndo--se à de emendas ao ante
projeto iniCial, depOis na Comissão de Stste~ 

_·matização, de que tive a honra· de participar, 
pugnei c-ontra a: possibilidade de comercia-
lização_ do sangue. . . 

HorroriZaVa-me a prática da ganância nesse 
- terreno, a insensibilidade continuada. Eram vi
das humanas permanentemente em perigo, 
sem _qJ!e os podere_s _póbli<!os ouvissem as 
vozes autori:ZadiiS-dáS especialistas. o crime 
prevalecia sobre a população. Quando esta 
pensava estar buscando a saúde, estava, em 
realidade, encontrando a: morte. 

No § 4~ do art. 179, a Lei Magna não se 
limitou a estatuir essa vedação. Colocou, sob 
o seu pálio protetor, a coleta e a transfusão 

.de' sangue. 
São nluito conhecidos, mesmo entre os. lei

gos, os casos de hepatite oriundos de transfu
sões, diversas destas processadas em estabe
lecimentos de renome. E, hoje;, posso dizer 
que, a partir de _uns seis ou sete anos, a inci-

-_ dência da AIOS aparece_ apavorante neste se
ter. 

Sr. Presidente, a letra constitucional é im
portante. Sem dúvida alguma repre·senta uma 
conquista, significa a conscientização do Le
gislativo para o tema. Mas muito'mªis impor
tante, por certo, é·a conscientização nacional 
através da mobilizas;ão de todas as c;amadas. 
As vítimas das transfusões se encontram nas 
dasses pobres, na média social e entre os 
abonados. 

-Há doenças (.]Ue são-endêmicas em deter
minadas regiões. Exemplifico cOrri-o mal de 
Chagas em Minas_ Gerais. pois bem. Na grande 

-- maioria das cidades onde se faz, nesse Estado, 
a coleta_d_e sangue, este não é examinado. 
Tenho certeza de que a simples enunciação 
desse fato há de traduzir ao Senado é\ ewe_ma _ 
gravidade da_ situação, _ 

PrecisamOs incentiVar a pesquisa científica · 
nacional, carrecindo recursos ·para elã; O que 
se gastar com saúde e com educação resul
tará sempre em proveito do País e atenderá 
ao asp€cto social, esse aspecto tão esquecido 
pelas nossas autoridades. 

De que adianta, afinal, fazer estradas, levan
tar edífidos, Criar ministérios, se o homem 
brasileiro é relegado a planO secundário, ele, 
cuja proteção· devel;ia ser o fim preCípuo de 
toda a organização estatal? 

A triste verdade é que os doadores não são 
fiscalizados devidamente. E não o são, aqui, 
por desídia do poder público, ali, pela aUsência 
de recurSos para o exercíCio dessa atividade. 
Ora, é a fiScalização, é s6 ela, que pode evitar 
o doador contaminado. 

Entre nós, Sr. Presidente, a garai1.tia sobre 
o sangue proveniente da rede_ oficial de hemo

" centros é pequena, é infuna, em relação_ aos 
padrões normalmente aceitos e indicados pela 
OrganiZaÇão Mundial da Saúde. 

Há mais de dnqüenta anos, o gràn:ãe Miguel 
Pereira afirmou 'que o Brasil era um ''vasto 
hospital"._ Os_ tempos- rolaram. Veio um pro
gresso material. Mas, em matéria de saúde, 
tudo na mesma.-O hospitãl é o me5in6, -a-Pe- -
nas com müLtb -_i:nais- doentes, agravado gigan-
tescamente -o problema. - - -

· Necessário opor um dique a essa avalanche 
de transfusões perigos_as, arriscadas, temerá
rias, em certos lcx::als até com mais probabi
lidade_de gerar nova doença. 

Falo ao Senado onde _e_stá representada to
da a Federação, com o coraçao nas maos, 
porque _o problema é esSencialmente- brasi
leiro. 

As grandes medidas devem ser.encontradás 
na fiSéalização dos doadores no combate aos 
chamados bancos particu1a~es, na estatização 

_ Sém délongas do sistema de tudo que se rela-
dane ao sãngue. ___ _ 

-- Estas as Cotlsideraçôes, Sr ~.Piesidente, que 
desejava extemar à Casa, na sesSão de hoje, 
a respeito deste assunto. 

AproveitO aPenas, Sr. Pre5i9ente, este mo
mento, para íJÍforinar à Casa que clei entrada 
"hOJe a um pfojetO-de lei que define crimes 
contra a liberdade individual. 

"O Congresso Nacional decreta: 

-Constitui crime contra a liberdade_ 
indMdual: 
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1 -violar, mediante processo técnico 
ou qua1quer outro meio, o resguardo so
bre foto, imagem, escrito ou palavra da 
vida privada de alguém; 
2- fornecer ou utilizar indevidamente 

dados da vida privada de alguém, cons
tante de fichário automatizado. Pena: de
tenção de 3 rnes.es a um ano. 

Art. 2o _ As penas comi nadas no artigo 
anterior serão aumentad~ até o dobro, 
se o agente houver atuado com fins de 
lucro ou abuso de função. 

Art. :3? A!;ão penal nos crimes previs
tos nesta lei depende de representação. 

Revogam-se as disposições em con
trário." 

Sr. Presidente, eram essas as considerações 
que eu queria deixar consignadas nos Anais 
desta Casa. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
sonLobão. 

O SR. EDISON LOBA O (PFL-MA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, esta Casa, em lúcida decisão, 
aprovou mensagem do Executivo em que au
toriza o empréstiffio externo de cem milhões 
de dólares destinados a âalvar milhares de bra
sileiros da incidência de malária que, na Ama
zônia, no exerdcto de 1988, chegou a 560 
mll casos, além de ocorrências registradas no 
sul da Bahia, em Fortaleza, norte do Espírito 
Santo, no Rio de Janeiro como em haipu, tanto 
da parte do Brasil quanto da Argentina e Para
guai. O meu estado, o Maranhão, foi também 
duramente afetado. 

Conforme argumentação levantada pelo 
eminente Ministro da Saúde, Sr. Seigo Tsu
zuki, e o operoso Superintendente da Sucam, 
Sr. Josélio Fernandes Carvalho Branco, im
põe-se "a tomada de niedidas que revertam 
o atual quadro, tanto em relação à ocupação 
do solo da região Amazônica quanto à reorga
nização da Sucam e d_os serviços de saúde, 
até agora ma1 preparados para acompanhar 
a expansão demográfica, que nos anos 80 
duplicou a população de Rondônia e Roraima 
e multiplicou várias vezes as das regiões do 
sul do Pará e norte do Mato Grosso, evitan
do-se que a malária acompanhe o desloca
mento das fronteiras agrícOlas e dos garim-
pos"". .. -

Com eSsa ajuda econômica, o Governo Fe
dera] promoverá a redução dos níveis de_ trans
missão da ma1ária na Amazônia, "invertendo 
a tendência ascendente manifestada a partir 
dos anos 70". Para a obtenção desse êxitoJ 
está prevista a participação dos estados e mu
niclplos, de modo a que se efetive um esque
ma próprio de controle com deveres plena
mente caracterizados, envolvendo as 9 unida
des federativas componentes da Amazônia Le
ga] que, no final de 1987, contava com 458 
municípios. _ 

É iffiperioso destacar o trabalho desenvol
vido pela Sucam, cujo espírito público reflete 
o empenho do Presidente José Samey e do 
Ministro Seigo Tsuzuki, para que seja contida 

a avalancha da malária no País, que até aqui 
causou danos à saúde do povo brasileiro, 

Uma nação doen~ perde as condições de 
competitividade no plano mundial e nem mes
mo pode nutrir melhores esperanças, porque 
o seu futuro está <!omprometido, e desalen

·- ta.da __ a sua gente, se beQl que se há de ccmsi-
de_rar o fator de que um país de dimensões 
continentais, onde ocorrem ativas migrações 
internas, está sujeito às crises de saúde, pró
prias a uma imensa comunidade em plena 
efervescência social. 

Trata-se, pois, de_ valiosa providência que 
visa à erradicação de um mal que tanto ator
menta verdadeira massa de rurfcolas e mesmo 
garimpeiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador _Fran
dsco Rollemberg. 

·o-SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-(PMDB-SE. Pronuncia o Seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesteS tem-
pos de crise, em que a dívida externa bem 
-como a ausência de investimentos são ele
mentos de base do descontrole económico 
do País, uma das saídas para a resolução de 
ambas as questões é o investimento em infra
estrutura turística. 

Entre as formas de conversão da imensa 
dívida do Brasil, hoje na-casa dos 140 bilhões 
dE;!' dólares,_ está a transformação de parte_ da 
dívida em aplicações no setor de turismo, o 
que já verTI sendo feito, embora de maneira 
tímida, desde o ano passado. 
-_ É dentro desse quadro que meu estado _na
tal, Sergipe, poder6 desenvolver todo o seu 
potencial turístico, beneficiando-se dessa pos
sibilidade de novos e produtivos investimen
tos. 

Seigipe vem sendo margina1izado do cres
cimento e da receita turística que, nos últimos 
anos, vêm beneficiando boa parte dos estados 
nordestinos e, no entanto, não lhe faltam atrati
vOs. Além da bela orla marítima, onde praias 
·e uro:<! ilha oferec~m_ atraentes e selvagens 
paisagens, as cidades históricas, o artesanato 
e a possibilidade de turismo fluvial nos rios 
São Francisco e S~rgipe são pontos de refe
~ncia ~-serem melhor valorizados. _ . 

São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga 
do País, é rica em história. Sua arquitetura 
barroca e colonia1 podem ser apreciadas na 
Praça e no Convento de São Francisco, nos 
museus Históricos e de Arte Sacra, nos prédios 
da Assembléia, do Palácio Provincial na Igreja 
da Misericórdia e na Matriz de Nossa Senhora 
da Vitória. · 

É nesse --cenário, marcado pela arte e pela 
história, que ã:conteCe·; anualmente, o Festival 
de Arte de São Cristóvão, onde ocorrem im
portantes manifestações artísticas e culturais 
do Nordeste. MaS não ê só essa cidade histó
rica ám elemento de atraç~o a ser explorado 
racionalmente, trcu:endo até o nosso_ estado 
turista~ brasileir_os e estrangeiros, cujo núlnero 
vem aumentando significativamente, nos iílti
mos anos, naquela região. 

Laranjeiras, antiga alfândega do estado, é 
ai~da um grande marco de preservação de 
riquezas históricas. 

Até a mudança da antiga capital, São Cristó
vão, para N_acaju, que passou então a abrigar 
a nova alfândega do estado, Laranjeiras des
frutou de florescente desenvolvimento econô-
mico-culturai. - -

À épOca, Laranjeiras contava com setenta 
e três engenhos de açúcar, fábricas de aguar
dente, de charutos, além da fabiicaçâo de fari
nha de mandio_ca, Culturalmente, editava jor
nais, organizava gabinetes de leitura e, em 
:;_eus dois teatros. ouviã óperas, assistia a dra~ 
mas, apresentados, inclu13ive, por companhias 
estrangeiras. 

Laranjeiras preserva magníficos sobrados, 
suntuosas igrejas e numerosos monumentos 
históricos. 

Entre os quais a Capela do Sítio Santaninha 
que é uma das mais rica do País, com um 
altar de madeira incrustada. de o_uro. 

O Sobrado do francês, parcialmente recu
perado, antiga Biblloteca Pública, Casa daS 
Laranjeiras e, atua1mente, Museu. 

Entre as igrejas destacam-se a Igreja do 
Santo_ Antônio, do sécu1o XVIII, a Matriz de 
Laranjeiras, a mais portentosa igreja da cidade, 
a Igreja do São Benedito dos Pretos e a Igreja 
de Comandaroba. 

Entre os monumentos destacam-se a Ponte 
do Cangaleixo, vários trapiches, um deles é 
atua1mente o centro-de turismo. 

Acrescente-se ainda, como preservação da 
antiga tradição de Laranjeiras, a (ealização 
anual do Festival de Cultura, O Fe.stiv~ enfoca 
assuntos artísticos e sociais, como, por exem
plo, o do ano passado, que abordou o papel 
do negro brasileiro na cultura. Sua repercus
são já é nacional e, no último, contou com 
a presença do Ministro da Cultura, além de 
numerosas figuras de destaque do mundo ar~ 
tístico e cultw'al brasileiro; 

Em Carrapicho, temos o mãior centro de 
cerâmica sergipana, cujo acesso pode ser feito 
por via rodoviária, mas também através de 
wna viagem de barco, pelo rio São Francisco. 
Em Salgado, temos o repouso e a beleza das 
estâncias hidrominerais. Já a cidade de Estân
cia, com sua paisagem especia1 - que levou 
D. Pedro O a compará-la às similares européias 
~ destaca-se também pela alegria e pelos 
fogOS das festas juninas. 

Ora, Srs: senãdores, toda essa riq-ueza pode 
se transformar em importante fonte de recur
sos para o estado que, embora produza petró
leo, bem como produtos alimentícios, e explo
re riquezas como o sal-gema, o calcário, o 
sái e o mármore, tendO- íncfusive as mafores 
reservas de potássio do País, se_resse:nte ainda 
de um plano de desenvolvimento_ que lhe dê 
sua verdadeira dimensão económica 

De acordo com projeçóes feitas pela Em
bratur, mesmo que deixem de existir os incen
tivos fiscais para o setor turistico, este deverá, 
em cinco anos, quadruplicar a receita de qua
se dois .milhões de dólares obtida no ano t;fe 
198ô, quando o Brasil -recebeu dois milhões 
de turistas es_trangeifos. 
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Neste espaço de tempo, cem mil empregos 
poderão ser criados, por ano, no setor turistico, 
totalizando 500 mil noyas_ OQ,Jpações. É pre
ciso que Sergipe, que nada deve a outros esta
dos nordestinos em belez;a natural. e em inte
resse cultural, seja igualm~nte beneficiado pe
la obtenção de divisas e pela ampiiã.ção de 
sua infra-estrutura para o turismo receptivo. 

Há dois anos, a Embratur e a Empresa Ser
gipana de Turismo---Ensetur, estabeleceram 
um convênio, para ub1izaçào de recursos do 
Fungetur, da ordem de cem milhões de cruza
dos, objetivando a implantação de uma infra
estrutura turística mais ampla no Sergipe. 
Dentro do plano de desenvolvimento turístico, 
seriam contemplados não s6 projetes visando 
a melhorias em vários pontos turísticos do 
estado, mas também em Aracaju, além de 
obras nas principais estradas rodoviárias do 
estado, pela BR-101, em localidades <:orno 
Propriá, às margens do rio São Fran<:fSc:::o, 
Cristinápolis e Umbaúba. 

A melhoria de locais de hospedagem, de 
diferentes tipos, tanto na capital como no inte
rior, não excluiria do plano a construção de 
hotéis, visando ainda a dinamizar atividades 
de artesanato e o turismo fluvial nos rios São 
Francisco, Vaza. Barris e Sergipe. 

Tudo isso mostra e reafirma que o Estãdo 
do Sergipe está pronto para viabilizar e concre
tizar todo o seu potencial como ponto de atra
ção turistica, na região Nordeste do País. Esta 
seria uma forma de recuperação do quadro 
econômico do estado que, menos pelas suas 
riquezas e capaddade de trabalho de seu povo 
e mais pelo descaso do poder público, vem 
deixando de realizar seu destino de importante 
fonte de recursos e de .crescim_ento, na. região 
na qual se insere. 

Era o qUe tínhamos a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne~ó) 
- Coiicedo a palavra ao nobre Senador Car
los De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARU (PTB- AM. 
Pronuncia o seguinte diS<::urso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no dia 5 de março últi
mo venceu-se o prazo de 150 dias para que 
o Poder Executivo, nos termo.!; do art. 54 e 
seus parágrafos, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, apresentasse 
proposta de lei ao Congresso Nacional, conce
dendo pensão mensal vitalícia aos denomi
nados soldados da borracha. 

Para quem esperou por justiça durante 46 
anos, 150 dias não chegam a ser muito tempo. 
Mas, para quem lutara pela aprovação do art. 
54, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e nele pusera a esperança de ver, 
afinal, atendidos Os seus direitos, por quase 
meio século postergados, o não cumprimento 
do prazo constitucional foi u_r:n golpe de morte 
no que restava de ~rença nas instituições na
danais. 

O fato mostra à sociedade, a Imensa força 
de inércia de que é possuída a burocracia na
cional. Os melhores projetes, os melhores pro
gramas, as melhores leis, as melhores inten-

- ç:ões e até a própria Constituição, quando favo~ 
ráveis aos pobres e desvalidos deste País, os 
qu:e não contam com !obies poderosos a seu 
favor, somem nos desvã:os abisSais da nossa 
burocracia e na voragem das 9avetas das re~ 
partições públicas. 

Srs. Senadores, o art. 54, dO Ato das Dispo
sições COii.stitucionais Transitórias, está 
ameaçado de ter o destino fatal Qas boas inten
ç~s neste. País: o fundo voraz aas gavetas 
da burocracia, onde tudo pára, tudo cai no 
esquecimento e tudo se re.Soive pelo princípio 
inercial :~deixa como está para ver como fica". 

Mas este não deve ser o destino daquele 
preceito constitucional, pois, embora tardia
mente, vem reparar a imensa dívida da sacie~ 
da de brasileira para com os heróicos soldados 
da borracha. 

Foram eles milhares de.jo\reris nordestinos 
e-nortistas que, atendendo à conVocação na
cional para o esforço de guerra, destinado a 
triplicar a produç_ão da borracha, largaram as 
suas famílias para trás e embrenharam-se, nos 
anos de 1942 a 1 ~5. nos seringais da Amazô
nia. Era, então, a borracha matéria-prima es
tragégica, necessária à indústria bélica, que, 

_ por sua vez, decidia a sorte das nações demo
cráticas nos campos de batalha da Europa 
_e do Extremo Oriente. 

Em 1942, o Brasil celebrou com os Estados 
Unidos uma série de acordos, chamados acor
dos de Washington, que estabeleciam a nossa 
participação, como "aliados, ná Segunda Guer
ra Mundial. Um desses ac.ordos previa o enga
jamento da sociedade brasileira nw-n_imenso 
esforço de guerra, destacando-se o compro
m~so de triplicar a produção da borracha no 
Vale do Amazonas. Em .14 de setembro de 

_ 1943 foi assinado o Decreto-Lei n"' 5.813, que 
aprovava o Acordo relativo ao recrutamento, 
encaminhamento e colocação de trabalhado
res para a Amazôriia. 

--c Por este acordo, a Rubber Development 
Cdijiõtatíon, w-na agência oficial do Governo 
norte-americano, se· comprometeu a deposi
tar· em conta especial do Banco do Brasil, ·à 
disposição do governo brasileiro, a importân
cia deUS$ 2.400.000,00 (dois· milhões e qua:
trocentos mil dólares), além de outra impor
tânda de US$ 3.50.000,00 (trezentos e cin
qãenta mil dólares) anteriormente prometida 
ao" ·entã"o Uepartainento Nacional de Imigra-
çãO. -- -

Por seu lado, o Governo brasileiro se com
prometeu a aplicar esta importância no recru
tamento, encaminhamento e colocação de 
aproXimadamente 16 mil trabalhadores nos 
seringais da região Amazónica, em tempo de 
iníciar a extração da borracha na safra de 
1944. 

Atraídos pelas promessas da propaganda 
oficia1 de bons ganhos e assistência às suas 
famílias que ficavam para trás, milhares de 
brasileiros, sobretudo nordestinos e nortistas, 
embrenharam-se nas selvas, arrostando todos 
os perigos das doenças, como a malária e 
a lepra, dos índios e das feras. 

Quantos foram esses heróis anônimos? 
Não existem números precisos. Calcula-se 
que em número não inferiOr a 60 mil. 

Muitos deles não chegaram ao seu destino. 
Foram ·ceifados pela morte na longa viagem 
para os seringais, na subida do rio Amazonas 
e de seus afluentes. OS: que. chegaram ao seu 
destino foram entregues a patrões inescru
pulosos, ([ue lheS impuseram um regime de 
trabalho escravocrata, não obstante terem os 
seus direitos assegurados por contratos de tra
balho feitos sob os auspícios do Governo Fe
deral. Vitimados pOr doenças tropicais e mal
tratados pelas condições de trabalho, muitos 
outros morreram oü desapare<:eram na selva. 

Terminado o cõnflito mundial, e não mais 
necessário o esforço de produção da- borra
cha, o Governo Cls ·abandonou nas brenhas. 
da-floresta amazónica 

Dos que escaparam com vida, poucos fo
ram os que_ conseguiram recursos suficientes 
para regres5ã.{àSSua5-terras de origem. Estes 
foram os fnai§ feliZes, embora fenDam. r~gres
~do . .mais pobres do que quando partiram. 

para os que não tiveram tal sorte, çontinuou 
a luta pelei SObrivivência nas-servas, abando
~ad_os pelos que os levaram até ali sob pro
messas ae nluitos gaii.hos e de asSistência 
do Governo. Os poucos ainda vivos são pes

- soas entre _65 e 80. anos _que, apesar de terem 
perdido a saúde nos.ch~asc~s. precisam tra
balhar em subempregos nas periferias. das ci
dades par~ complementar a aposentadoria 
miserável que recebem da Previdência Social. 

É bem verdade que já em 1946, pelo Decre
to-Lei 49 9.8.82, o Governo federal autorizou 
a elaboração de um plano de assistência aos 
soldados da borracha e criou uma comissão 
especial para a sua execução. Mas tal_ decreto 
setviu apenas como ·reconhecimento formal, 
pelo Governo, da necessidade d~ amparo e _ 
assistência dos soldados da borracha. Não 
mais se ouviu falá.r no plano, na comissão 
constituída para pô-lo em execução e nem 
nos recursos destinados para este firil. Tudo 
desapareceu nos desvãos abissais. da n0$8. 
burocracia. Apesar do amparo deste _e de vá
rios outros dispositivos Jegais, nunca cumpri· 
dos, o drama dos heróis da produção da borra
cha continua até hoje. 

Vários projetes de iei, nestas quatro décadas 
que nos separam do conflito mundial, trami-

_taram pelo Congresso N.acion~ n.a tentativa 
de s_e fazer: justiça aos soldados da l?orracha. 
Mas nenhum logrou o .seu objetivo. 
- No momento estão tram_ita.ndo . .dois proje
tas. O primeiro deles, o Projeto de Lei n9 _ 

1370/83, do Deputado Francisco Erse, aplica 
aos soldados da borracha disposições. da Lei 
n"' 5.698fi1 referentes aos beneficias previstos 
para os ex-combatentes pracinhas. Foi apro-

·- vado pela Câfuara e se encontra tramitando 
na Comissão de Constltuíção, Justiça e Cida
dania do Senado, para adequação às atuais 
disposições constitucionais. 

O segundo é o Projeto de Lei Complemen
tar n9 1.776/89, da Deputada Beth Azize, que 
regulamenta a concessão de pensão mensal 
vitalícia aos soldados da bOrrac:ha, nos termos 
.do artigo 54 e seus. parágrafos do_ Ato das 
Disp6siçõés Constitucionais Transitórias. En
contra-se tramitando nas Comissões da Câ-
mara dos Dep~d?S. -
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Assembléia 
Nacional Constituinte quís reparar, embora 
tardiamente, a imensa dívida da sociedade 
brasileira para com_ os heróis da produção da 
borracha Para tanto inscr.eveu no texto 1:.0nsti
tucional, nas suas Disposições Transitórias, 
um instrumento legal, suficientemente hábil 
para lograr os objetivos de justiça a que se 
propunha. 

Agora, Srs. Senadore:s._ decorrido o prazo 
de 150 dias para que o Poder Executivo regu
lamentasse o texto constitu<::ional, vemos mais 
uma vez a burocracia_fa_zendo sumir nas suas 
entranhas vorazes os direitos dos mais pobres 
e desvalidos desta Nação. 

Cabe a nós, Srs. Senadores, c_o-partlcipan
tes que fomos da memorável batalha de elabo
ração da Constituição, -o papel de guardiães 
dos direitos do põvo brasileiro. sobretudo dos 
mais fracos, os quais inscrevemos a ferro e 
fogo no texto constitucional, sob a cobrança 
e os aplausos da Nação brasileira. 

Compete a nós, Srs. Seriadores, impedir 
que se cometa mats este crime, a injustiça 
inominável, contra os humildes heróis da Pá
tria, aqueles que enterraram nas selvas amaz.ô
nicas o melhor de suas forças juvenís, para 
nos defender do jugo dos tiranos. 

Cabe a nós, Srs. Senadores, fazer que se 
cumpram na íntegra, o art. 54 e seus pará
grafos do A!o das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Dival
do Suruagy. 

O SR. DNAlDO SURQAGY (PFL- AL 
Pronuncia o seguinte discUrso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senado_r~&. no próximo dia 4 de 
outubro, esgota-se o prazo para a elaboração 
das Constituições Estaduais e tem início o pe
ríodo de sets meses dentro do qual as cgma
ras Municipais de todo o País deverão aprovar 
as respectivas Leis Orgânicas. s6 então estará 
conduída a organização institucional do País, 
a·que significa um prazo de trinta e oito meses 
a partir da instalação da Assembléia Nacional 
Constituinte, em primêfro de fevereiro de 
1987. Estaremos então em abnl de 1990 e 
terão se passado cinco anos de frustrada pos
se do Presidente TéUfcredo que deveria ter ina
gurado a Nova República, seguramente nessa 
época, já um fato histórico. _ 
I-A Reorganizaç§o Institucional Brasileira 
Isso mostra como são lentas e tumultuadas 

as mudanças políticas num País em que a 
ordem econômic_a_ e a realidade social se 
transformam com extraordinário dinamismo 
e em velocidade cada vez mais ac;entuada. 
Talvez resida aí a famosa distonia entre as 
instituições jurfdlcas e o melo social a que 
se referiu, em magistral e inesquecível discur
so, o· grande e arguto observador da realidade 
brasileira que foi Gilberto Amado. 

Essa, no entanto, é apenas uma das caracte
rísticas das transformações que deveriam ter 
marcado a reorganização institucional brasi
leira. 

~Ao c;ontrário do que ocorreu com a Consti
tuiç_ão Federal e ·com as Constituições Esta
duais, as Leis Orgânicas_ Municipais requerem 
o_ quorum altamente qualificado de _dois ter
ços, o que é, sem _dúvida, um fator restritivo 
a mais, diferenciando o tratamento que -o IegiS
lador_constitucional deu _em relação _aos __ crité
rios adotados na União e nos estados, em 
Contraposição com os que devem prevalecer 
nos municípios. 

Todos nós sabemos que os conflitos políti
cos são extremamente mais agudos na escala 
municipal, onde exatamente são maiores os 
requisitos de quorum estabelecidos pela 
Constitl.Jjção. Se na Constituinte a maioria dos 
conflitos gerados se resolveu pelo adiamento, 
a_través do recurso da remissão à lei ordinária, 
ê perfeitamente previsível que, em grande nú~ 
mero dos municípios brasileiros, esta terá que 
ser-igualmente a s~ída para a maior parte das 
questões polêmicas que os legisladores muni
cipais tiverem que enfrentar. 
- Não vejo razões jurídicas relevantes ou moti
vos de ordem materia_l que recomendassem 
essa diferença de tratamento. Posso, porém, 
entendê-la e justificá-la apenas como um ve
lho preconceito que se estabeleceu ao longo 
de nossa evolução histórica, em relação ao 
municipalismo de nosso País. (Jm mal que, 
de resto, tem permeado, em todo o mundo 
ocidental, a assimêbica distribuição de pode
res, d>mpetências e atribUições entre as dife
rentes esferas do poder, quer no sistema fede
rativo, quer nos sistemas unitários dos estados 
modemos.-

0-A !mportbncia Política do Munidplo 

Creio, por isso, qUe estamos todos devendo 
ao País uma longa, profunda e consistente 
reflexão sobte a iroportância do município nos 
sistemas políticos contemporâneos, em espe
cial na vida brasileira. 

Já se tem dito, com incontestável proce
dência, que o município é a mats poderosa 
e rõãis imPortante de todas as realidades políti
cas, na medida em que é, em seu território, 
que todos vivem e _residem, já que ninguém 
vive nem reside nos estados que são a soma 
de todos os municípios, nem na União, que 
é â soma de todos os estados e mais o Distrito 
Federal. União e Estados, portanto, são, em 
última análise, ficções jurídicas de conveniên
cia, criadas apenas para viabilizar a sobrevi
vência de estados de grandes extensões e con
tigüidãde territori.;,l. Os conflitos de naciona
lidãde que_ ameaçam poderosos e centraliza
dos estados contemporâneos, como oço_rre 
atUalmente'na União SoViética e na Iugoslávia, 
não _são mais do _que o resutlado de tais conve
niências que, desprezando realidades étnicas, 
culturais, lingüísticas e religiosas, tentam so
brepor a ficção conveniente dos estados à rea~ 
]idade subjacente das sociedades. 

Esse argumento de ordem material, no en
tanto, não é_ a única razão que justifica a prece
dência política e social do município soOre 
os dernq.is entes federativos, ao contrário do __ 
que temos historicamente praticado, quer no 
Brasil, quer em outros países deste e de outros 
continentes. Ha outros que derivam de contin-

gências histórjcas igualmente relevantes e !i're:: 
versíveis. --

DI- Criação do Gênio Latfno 

Sãbemos_ que o murlicípio, _ caracterizadO_ 
coino realidade política, e tal como hoje o 
concebemos, é urna criação dq gêni9 latino 
revelado em c_iências como o Direito, segura
mente o maior legaqo de sua_ampla e dura
doura civilização: A instituiç_ão da municipa· 
lidade foi o inStrumento político que permitiu 
a conquista, a continuidade e _a pacificação 
do Império Romano, em sua enorme diversi
dade étnica, cultural, religiosa e lingüística. 

A _cidade,_ a vila, o povoado, a vizinhança 
e a aldeia romat}a, fruto da longa, persistente 
e bem-sucedida expansão de Roma sobre a 
Península Itália, nada tem a ver com -o muni~ 
cípio que Viabilizou o seu Império sobre toda 
a Europa, da lbéria até o Médio Oriente. A 
cidade romana, como realidade social, política 
e administrativa da Perúnsula Itálica, é a urbus 
e não o município. Da mesma forma como 
os territórios extrapéninsulares conquistados 
ao inimigo são as províncias. No dizer de Mar
tins Júnior, na sua "História do Direito Naclo
nal", as provínclas eram determinados "tratOS 
de terra conquistada que o Seriado subordi
nava a Magistrados e leis esped.9.iS, impori~ 
do-lhes, antes de tudo, tributos". Eram gover
nadas por autoridades investidas de três prer
rogativas de poder: lmperium, cUi"ationem e 
jurisdictionem, _e que recebiam, ·conforme as 
diferentes épocas históricas, as denominações 
de cônsules, pró-cônsules, preteres e pró-pre-
tor_es_.__ · 

Os súditos_do Império Romano nas provín
cias não eram titulares de direitos, nem me_s
mo do de cidadania, em raão do que, como 
assinala Alexandre HercUlano em sua "História 
de Portugal", não estavam protegidos pelo jus 
latinum que não podia, por essa circunstância, 
ser invocado contra o ato de qualquer autori
dade ou cid~dãQ de Roma ne~Ç!s províncias, 
uma vez que só aos romanos era lícito deman
d_ar perante um Tribunal do Império. 

Mesmq depois que a Constituiçã_a __ de Cara
cala igualou Ç>S direitos de_ todos os cidadãos, 
as prerrogativas do jus civitatis e do jus qU!rita
Iium nã.o foram asseguradas a todas as comu· 
nidades provinciais: Apenas aquelas integra
d<;lS_ pelos laços de identidade e sujeição ao 
hnpério gozavam de tais prerrogativas, asse
guradas através da atribuição, exatamente, do 
título de /11unicipium civi.uf!1 __ romllngrum, co
mo o que, na _época de César, primeir9 f9_i • 
atribuído à cidade de Lisboa, integrante da 
prefeitura da Lusitânia, por sua vez, parte de 
urna das quatro provfncias do Império, a das 
Gálias. _ _ _ 

O jus civitatis garantia- a Hberdade de se 
regerem os muníciPes, quer por suas próprias 
leis, quer pelas leis de Roma, enquanto o jus 
quiritarium assegurava o direito à represen
tação das magiStraturas locais, os quirites, o 
que equivalia a um razoável grau de autono
mia local. 

Esse é o tronco comuin município ·como 
céluJa política e administrativa em toda a Euro
pa, de onde, através de Portugal, se incorpo-

1 
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rou, como realidade histórica, à evolução insti~ 
tuciona1 do Brasil. O Municipiufn OVíiJm ro· 
manorum equivalia, em status e prerrogativas, 
às cúrias romanas, e os vereadores correspon· 
diam, exatamente_ por isso, à condição de de· 
curiões. ainda que, como assinala Cabedo, em 
suas "Decisões", com funções e jurisdlcação 
mais limitadas. 
IV-O Munfdpfo em POrtugal 
No período colonial, tal como a portuguesa, 

também a municipalidade brasileira tinha, de 
acordo com a observação de Câridido Men· 
des, em suas ''Notas" ao "Código Filipino, ou 
Ordenações do reino de Portugal", "funções 
judidárias e administrativas", exercid{!S estas 
úJtimas, quando reunida a Câmara sob a dire-
ção de seu Presidente ou de sua autoridade 
máxima que, em relação a taJs funÇões, era 
o "Juiz de Fora". 

O seü exercído, funções prerrogativas e atri
buições estavam, desde 1603, regulares pelos 
Títulos 66 e 67-do "Código FUipino" que trata
vam, respectivamente, dos vereadores, almo
tacés e demais oficiais e jufzes, o primeiro, 
e do modo de elegê-los., o segundo. 

A sua existência, porém, data, como vimos, 
de muito antes. Tanto que na organização das 
Câmaras Portuguesas, como ensina Cândido 
Mendes, "era a de Usboa considerada o tipo 
e cabeça de todas e a legislação respectiva. 
em muitas circunstãndas, por todas aplicada, 
embora na eleição de seus membros, e por 
diferentes privilégios, constituísse unia espe
cialidade". 

O Regimento de 30 cre julho de 15-91 e 
o de 5 de setembro de 1671, que reformou 
aquele, assim como o Alvará de 2 de janeiro 
de 1673 e o de_ 8 de agosto de 1778, determi
navam o modo de nomeação dos vereadores, 
seu nómero e o tempo de exercício, ainda 
que, como assinala Cândido Mendes, o autori
zado autor de que nos valemos, fossem "vita
lícios e percebiam ordenados". 

A tradição portuguesa se conservou, muito 
embora a denominação que prevaleceu tenha 
sido não a de "munlcipa1idades", mas a de 
"conselho", permanecendo a denoniinação 
original no Brasi~ mesmo depois -da Indepen
dência. 

V- O Município na Colônia 
A importânda, a vitalidade e a permanência 

dessa instituição, ao mesmo tempo política 
e jurídica de nossa organização administrativa, 
se evidencia pela circunstância de que persis
tiu no Brasil, desde a criação do Governo Ge
rai, em 1549, até os nossos dias. Prova irrefu
tável de que é a mais iinpõrtante forma de 
organização política é o fato de que conviveu 
com todas as formas administrativas e políti
cas que o Brasil conheceu: o Governo Geral 
e a divisão do País em dois estados, o Vice-Rei
nado, o Reino Unido, o Império e a Repúbltca. 
Existiu riO Estado unitário que tivemos dúrante 
a Monarquia e o Estado Novo, e subsistiu nas 
diferentes modalidades de Federação, tanto 
na República Velha, quanto na Repúbltca Nova 
e na Nova República. 

Variaram, é verdde, as suas funções, o grau 
de sua autonomia, as suas prerrogativas e os 
seus poderes. Mas corno realidade política, 

sobreviveu a todas as formas de organização, 
ainda que relutemos em dar-lhe a significação 
que deve, precisa e ainda há de ter no Brasil. 

Durante o período de pouco mais de dois 
séculos, isto é, entre 1603, quando entraram 
em vigor as "Ordenações Filipinas", e 1828, 
quando se aprovou a Lei de primeiro de outu
bro, criando uma câmara em todas a'S vilas, 
já sob a v:igência da Constituição de 1824, 
o município colonial brasileiro se moldou à 
semelhança _do conselho português. Segundo 
ensinam Rodolpho Garcia em sua "História 
Administrativa do Brasil" e Cândido Mendes 
de Almeida, o maior comentador brasileiro das 
"Ordenações FiUpinas", tanto os conselhos 
portugueses quanto as municipalidades brasi
leiras eram dirigidos pelas câmaras, corpo
rações exclusivamente judiciárias e adminis
trativas. Nas vilas que tinham juiz de fora, com
punham-se as câmaras de presidente - que 
era neste caso o memso juiz - três verea
dores, um procurador, dois almotacés e_um 
escrivão. Não havendo juiz de fora, serviram 
os juízes ordinárfos, em número de dois, elei
tos com a câmara e os demais oficiais já indi
cados. Algumas, além do procurador, tinham 
um síndico ou advogado e um tesoureiro. 

Essas fora]Jl. entre 154!;fe 1828, as únicas 
autoddades públicas·na esmagadora maioria 
do imenso território coloniaL O que nos per
mite concluir, calcados na autoridade incon· 
trastável de_ Capistrano, que a vitalidade da 
vida brasileira .durante quase três séculos se 
nutriu sobretudo da presença ativa, atuante 
e quase solitária das autoridades municipais. 
Extetuavam-se as capitais, quer durante os 
Governos Qerais, quer durante o _Více-Reina
do, ónde se conéentravani, quase. exclusiva
mente, as autoridades militares e religiosas 
que garantiam a integridade material e a soli
dariedade espiritual do Império Português na 
América. 

W- O Munidpio no Império 
lt-primeira e i;Jrande transformação de or

dem política na estrutura legal e administrativa 
das municipalidades brasileiras ocorreu após 
a Independência, já depois de promulgada a 
Constituição do Império de 1824, e depois 
de instalado o Parlamento. Ela é produto da 
Lei de primeiro de outubro de 1828, "criand~ 
em cada cidade e vila do Império, Câmaras 
Municipais". Trata-se de uma das maiores 
obras legJslativas do Império, na medida em 
que, juntamente com a lei do mesmo ano 
que iristitUiu o Supremo Tribunal de Justiça, 
completou a organização institucional do Bra
sil, durante _o Império, coroando a obra de 
cosntrução rrac:iona1 a que se dedicou o Parla
mento nas suas duas primeiras l~gislaturas. 
É uma lei de nov_enta artigos conhecida como 
"Regimento das CâTnaras", tendÕ sido na ver
dade a primeira Lei Orgânica Municipal do 
País. -- -

A mudança mais significativa está em seu 
--artigo 24, cujo enunciado é auto-explicativo: 
As Câmaras são corporações memmente ad
ministrativaS, e nao exercerãojurisdição algu
ma contenciosa. 

Cõm ·essa redação, se deu o grande passo 
assinalado por Cândido Mendes, em relação 

às Câmaras portuguesas e às C"amaras brasi
leiras do período colonial, até então dotadas 
de atribuições judidárias. _ 

Num Estado- unitário", como· era o Império, 
os municípios, como as pro-víncias, não ti
nham autonomia política. As câmaras exer
ciam no entanto_ todas as atividades adminis
trativas típicas da organização política e eco
nómica das vilas e ddades, sendo de se notar 
a disposição do artigo 78. É proibido todo 
ajuntamento para tratar ou decidir negócios 
não-compreendidos neste Regimento, como 
proposições, deliberações e decls6es feitas 
em nome do povo, ·e por isso, nulos, Incompe-
tentes e contrários à Constituição, artigo 167, 
e mw'to menos para depor autoridades, fican
do entendido que são subordinados aos Presi~ 
dentes das Províncias, primeiros administra
dores delas. 

Na referência à nulidade e inconstituclona
lidade da deposição de autoridades e às reu
niões para deliberarem "em nome do povo", 
nota-se claramente uma preocupação com a 
prática, que foi comum e corriqueira durante 
o período colonial. São circunstâncias que 
comprovam, mais do que indicam, a vitalidade 
da vida municipal, quer na Col~nia, quer du
rante o Império. 

A relevância que _adquiriram as _municipa
lidades brasileiras durante os sessenta e três 
anos em ·que foram regidas pela Lei de primei
ro de outubro de 182_8 deve-se menos, no 
entanto, à sua transformação_ em unidades ad
ministrativas do que à ampla gama de atribui
ções que receberam pelo modelo de organi
zação política consagrado na Constituição do 
Império, de 15 de março de 1824. a.asta assi
nalar, por exemplo, tanto o artigo 53, que dava 
às Câmaras das Capitais, e não às Assembléias 
Provinciais, a prerrogativa de dar posse aos 
Presidentes das Províncias. ~.o artigo 63, que 
preservava as Câmaras da ingerência judicial 
em seus negócios: "No que pertence às Câ
maras, e desempenho de suas atribuições, ne
nhuma juridição e ingerência terão os Corre
gedores das Comarcas." 

WI- O Municfpio na República Velha 
Se no Império as Câmaras Municipais sofre

ram urna reformulação de suas próprias finali
dades, foi na República que os municípios ga
nharam autonomia sob o ponto de vista jurídi
co. Ao çontrário da Carta Imperial de 1824, 
que determinava a existência de Câmaras em 
todas as ddades e vilas do Império, prescre
vendo que o vereador mais votado fosse o 

_s_el,.l presidente (artigos 167 e 169), a Consti
tuição republicana de 1891, o mais sintético 
dos textos constitucionais que tivemos, dispu
nham em apenas um artigo, o de nómero 
68, que "Os estados or_ganizar-se-ão de forma 
que fique assegurada a autonomia dos muni
cípios, em tudo quanto respeite ao seu pecu.;. 
liar interesse". 

A intenção do legislador constituctonal não 
podia ter sido enunciada qe forma maJs clara, 
sintética e objetiva do que efetiv~ente fof, 
Lamentavelmente, no ~ntanto, a prática cons
titucion-al dos estados levou à anulação desse 
s<ilutar principio. Como lembra Amaro Caval
canti em sua obra clássica ''Regime Federativo 
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e a República Brasileira", apenas dois Esredos, 
Amazonas e Rio Grande do Sul, reconheCeram 
em suas ConStituíçôes o direito dos próprios 
municípios de elaborarem suas respectivas 
Leis Orgânicas. Na reforma constitucional de 
17 de agosto de 1985, porém, o Estado do 
Amazonas reformou a disposição, entregando 
a tarefa à Assembléia Legislativa Estadual, de 
tal sorte que, na prática, apenas o Rio Grande 
do Sul manteve a prerrogativa constituinte dos 
seus municípios. 

A circunstância das Leis Orgânicas serem 
atribuição das Assembléias Estaduais não sig
nificava, por si só, a anulação da autonomia 
municipal. O risco maior estava, como naêpo
ca advertiu Felisbelo Freire em sUa obra "As 
Constituições dos Estados e a ConstitWção 
Federal", na sujeição das decisões dos intenw 
dentes e das Câmaras Municipais, aos Legis[aw 
tivos Estaduais. Corivém ler o que ele, com 
absoluta propriedade, previu em seu livro que 
é de 1898. 

"A aspiração- autoriomista constituiu 
sempre uma parte integrante no prograw 
ma do Partido Republicano entre nós. Na 
decadência a que chegou a vída muniw 
cipal no regime do Império, apontavawa 
à opiniáo como a causa principal da pasw 
sividade da vida das Províncias, quer pelo 
seu lado económico, quer pelo seu lado 
político. E essa aspiração do Partido figuw 
ra hoje como um p-receito da CoriStitUiçãO 
Federal, ainda que nos Estados ela se 
falsificasse pelas relações com que o lew 
gislador entendeu prender os municípios 
aos caprichos dos corpos legislativos. Esw 
sa comeptência, entregue aos corpos [ew 
gislativos. corpos eminentemente pol(tiw 
cos, anula a autonomia dos municípios 
que não pode coexistir com a intervençáo 
legislativa, exercendowse tão diretamente 
n~ vida íntima dos gove_mos locais." 

A advertência do constitucionalista e repuw 
blicano histórico mostra como é grande a dig.. 
tância que separa, na vida institucional brasiw 
le[ra, as declarações solenes da ConstituJção, 
da realidade prática da vida política do País. 
Nesse mesmo ano, em artigo publicado na 
edição do jornal A Imprensa, de 25 de novemw 
bro, Rui Barbosa, sob o título "Estados Autó
nomos", traça um quadro dramático e pun
gente de como os Estados anularam a grande 
conquista autonomista da Constituição Repu
blicana de 1891. Pela sua improtância e pelo 
que contém de testemunho histórico, os seus 
termos não podem deixar de ser incorporadoS_ 
aos anais da antiga luta em prol do municiw 
palismo brasileiro. Apesar de longo, o artigo 
ê o retrato fiel dessa dolorosa realidade: 

"Nenhuma cosntituição de Estado cer
cou de garantias mais precisas e impe
riosas que a do Ceará a textura da célula 
democrática, o elemento municipal. Ve
jam com que amplitude liberal se enuncia 
ela no artigo 94: "O municípiO é alitóno
mo na gestão dos seus negócios, e as 
suas deliberações não dependem da san
ção de qualquer poder do Estado, respei-

tadas as restriÇões fdtaS por esta Consti-
- l:iifç"àO". Salvo, pois, as restrições defini

das no próprio texto constituCional, a au
tonomia do municíPio cearense na gerên
ciá de seus interesses é_ absoluta e a ne
nhum dos poderes do Estado, inclusive 
ao legislador, seria líc:tto- modificá-la. 

A Lei n~ 264, de 26 de Setembro de 
1895, ag_ora posta em prática, revogou 
(é a ?iJ.ü expressão textual) o artigo 96 

~--da CõnstlttiiÇáo do Estado, conferindo ao 
seu Presidente a atribuição- de nomear 
e demitir Dvremente os Intendentes. Não 
se pode ser ma!s desempenhado na dita
dura. A lei ordinária exerce sobre a lei 

-constJ1ucional o poder revocat6rio ( ... ) E 
para que a revoga? Para fazer do Inten
dente, criatura eletiva da Câmara, mas 
independente dela, pela inamovHidade 
quadrienal, um instrumento do Poder 
Executivo, por este livremente nomeado 
e demitido. 

Ora, no regime político do Ceará, a imw 
portância dos Intendentes não é mera
mente adminiStrativa e local. Além de no
mear, suspender, demitir e licenciar os 
funcionários municipais, segundo a 
Constituição (estadua1), artigo 106, exer
cem eles outra função muito mafs alta, 
cujo alcance se estende à política geral 
do Estado: são os- fncumbidos hoje, de 
otgãnizar definitivamente o eleitorado es

-mdual Tal poder náo lhes dava a Consti-
- -tuição; mas veio dar-lhe a liberalidade do 

COngresso. (estadual), pela Lei n~ 456, de 
27 de agosto de 1898, artigo segündo". 
-- Suponde que esgotamos o ros.ário?
Pois não! Ainda não se mencionou a Lei 
IT' 306, de 21 de agosto de 1896, pelã. 
qual ficou armado o Presidente do Estado 
com o arbírio de "prévia revisão dos orça
mentos municipais,_ para o efeito de se
rem eliminadas as verbas que o mesmo 
considerar _ilegais. Só após esse exame 
soberano, comunicará o Governo do Es-
tado a _cada uma das Câmaras, se pode 
ou_ não entrar em vigor o orçamento por 
ela votado. 

Destarte, conclui Rui Barbosa: 
"--0 Presidente do Estado nomeia, 

demite e paga os Intendentes; 
-Os Intendentes nomeiam o pessoal 

administrativo do muniçípio, desde os_ 
chefes de repartições até o Porteiro _da 
Câmara; 

.;;.... O Porteiro abre ou fecha a Câmara 
e o edificio; 
E, em conse{JQência: 
-A Câmara depende do Porteiro, 
-que pOr ·sua vez--aepende o Inten-

dente, 
o- que por sua vez depende do Gover

nador: e este, Senhor das administrações 
municipais, pela nomeação e pela remu
neração dos Intendentes, em cujas mãos 
Si enceffa todo o funciciilaliSrno Iocal,-íõ
dusive os empregados, sem o concurso
dos quais, nem sessões poderão celebrar 
as Câmaras - exerce sobre elas aindà 

o poder abSOluto mediãilte a supremaCia 
nos orçamentos de todas as l_ocalidades. 

É o confLSCO geraJ da Munlclpalidade 
pelo Presidente do Estado!" -

Este retrato, traçado com eloqüência e viVa
cidade pelo grande estadista não era uma figu
ra de retórica. Um documento transcrito dos 
Anais da Câmara e reproduzido no livro -de 
Amaro CaVàlcanti mostra até onde iam o arbí
trio e o poder de intimidação dos Governa
dores, então chamados de "Presidentes" dos 
Estados, na República Velha: 

"Excelentíssimos Senhores 
PreSidente e demais membros da Câ· 

mara dos Deputados: 
Nós, abaixo assinados, Vereadores da 

Câmara Municipal de Sant'Ana do Cariri, 
deste Estado do Ceará, pedimos a V. ~. 
a quem incumbe o elevado dever de velar 
na guarda da Constituição e das leis, se 
dignem dar providências contras as leis 
inconstitucionais da Assembléia Legisla
tiva e atas ditatoriais do Senhor Presiden
te deste Estado, Doutor Antônio Pinto No
gueira Accioly que, não satisfeito de haver 
demitido o Chefe do Podei Exe-cutivo des
te município, bem como de ter invadido 
a esfera legislativa desta Câmara, pela fa
culdade que goza de "rever previamente 
e aprovar orçamentos municipals", está 
agora deinitindo os Vereadores Munici
pais, eleitos ·pelo voto popular, e cujas 
funções, nos term-os da própria Consti
tuição do Estado, durarão quatro cinos. 
Como prova do que dizemos, junto vos 
remetemos 0- ofício do Secretário desta 
Câmara, pondo em disponibilidade, de 
ordem do SenhOf Presidente do Estado, 
o segundo signatário desta representa
ção, sob o fundamento de que o dito Ve-
reador mudou de residência, quando é 
certo que-o _mesmo Vereador nunca cogi
tou, sequer, de mudar de residência. 

Como vêem Vossas ExceJências, os 
Poderes Executivo e Legislativo munid
pais estáo concentrados nas mãos do 
Presidente de Estado que, para n1ais, está 
demitindo em todo o Estado os Verea
dores seus adversários, a fim de fazer me
sas unânimes nas próximas eleições fe· 
derais, comprometendo assim a forma 
-republicana federativa. 

Saúde e fraternidade. 
Sant'Ana do Cariri, 17 de junho-de 

1899. ~ 

a) José Tavares Campos, Presidente 
- Antônio Rodrigues Vieira - Nicolau 
Petrolé -Joaquim do Vale Nunes." 

Na Para.~ba, coiriõ -eSclarece Amaro Caval
canti, a violação da autonomia municipal se 
dava, sistematicamente. pela anexação e_des
membramento dos municípios, uma vez que, 
segundo a lei estadual, em tais cas_os, cabia 
ao Governador a nomeação de Intendentes 
pro tempore que terminavam efetivados nos 
cargos segundo -a conveniência política dos 
Presidentes da Província. Em oUtroS estadoS, 
o recurso comum foi sempre o da intervenção 
estadual que, segundo Agenor_ de Roure, em 



2600 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Junho de 1989 

"A Constituinte RepubUcana", serviu para tor
nar letra morta a garantia constitucional de 
autonomia política dos municípios. · 

Sopesando-se_os dois regimes, pode-se 
afirmar, sem o risco do erro que, se o [mpério 
negou a autonomia_ pela omissão do texto 
constitucional, a República o negou pela prá
tica da política. 

V/!1-A Correçáo e o Agravamento dos 
Abusos 

Derrubada a República Velha, a Constitui
ção de 1934 tratou de corrigir os abusos da 
violação da autonomia municipal, prescreven
do não só os princípios assecuratórios que 
não constavam da Constitu1çãõ- Republicana 
de 1891, mas sobretudo prevendo que a inter
venção dos estados só se daria nas mesmas 
circunstâncias e atendidos os me_smos requi
sitos exigidos para a intervenção da União nos 
estados. Tais garantias, porém, tal como a 
Constituição de 1934 e o sistema- de governo 
que ela criou, foram conquistas efêmemas do 
processo político brasileiro que não duraram 
mais de três anos. 

Com a decretação do Estado Novo e a pro
mulgação da_ Carta de !937, assim como a 
dos estados, desapareceu também a autono
mia dos municípios. Usando das prerrogativas 
auto-outorgadas pelo Decreto-Lei n~ 1.202, de 
8 de abril de 1939, o Presidente passou a 
nomear os interventores dos estados e estes. 
pela faculdade prevista no ·artigo quarto, os 
prefeitos, dissolvidas as respectivas Câmaras 
desde a outorga da Constituição, dois anos 
antes. 

Num período de cinco anos, os abusos da 
República VeJha, que tinham sido derrogados 
pela Constituição de 19:34, viram-se dramati· 
camente agravados pela Carta autoritária de 
1 O de novembro de 1937. 

IX- Finalmente, a autonomia 
A redemocratização de 1945 e a promul· 

gação da Constituição de 1946 representaram 
dois importantes marcos na luta pelo munici
palismo no Bras~. O primeiro foi representado_ 
pelas garantias quanto à preservação de sua 
autonomia, inscritas no artigo 28 do texto 
constitucional.· E _o seguitâo a concessão de 
razoável autonomia fmanceira, através da dis
criminação _constituclon_a_l das rendas previs-
tas no artigo 29. - ---

Este petiodo pode _ser considerado como 
o de maior desenvolvimento da consciência 
municipalista no Brasil. Foram mom'entos de
cisivos nessa luta que veio da Colônia, passou 
pelo Império e se consumou na Repúbltca, 
a fundação do lnstituto arasileiro de Adminis
tração Municipal, a criaÇão da Associação Bra
sileira de Municípios e a instituição do S_erviço 
Nacional de Assistência aos Municípios -SE
NAM, mais tarde transformado em Serviço_F::e
deral de Habitação e Urbanismo -SERFHAU. 
Inúmeros estados brasileiros criaram órgãos 
de assistência técntça_ às prefeituras munici
pais. Em novembro Qe 1961, a Emenda Cons
titucional número 05 ampliou razoavelmente 
a autonomia fmanceira das municipalidades 
brasileiras ao instituir uma nova discriminação 
de rendas em favor dos municípios. 

Nem por isso, no entanto, atingimos um 
estágio que pudesse ser considerado. ideal. 
A criação das quotas constitucionais do Im
posto de Renda com transferência federa1 pa:ra 
os_municípios e a ampla liberdade de criação 
de noyos municípios pelos estados, termina
ram contribuindo para a ocorrência de alguns 
ç_asos de abusos na emancipação polttica de_ 
distritos sem cÕildiçô"es de auto-Sovemo e no 
desmembramento de outros que, por essa for
ma. se viram prejudicados em seu adequado 
desenvolvimento económico e social. 
_ _ X -Novas restrições 

Sob o pretexto da correção de tais abusos 
que foram inquestionavelmente esporádicos 
e não ocorreram_na maioria dos estados brasi
leiros, o regime político de 1964 foi, progressi
~mente,_cerceando o poder de iniciativa e, 
em inúmeros casos, como nos municípios das 
capitais, nas estâncias hidrominerais e naque
les declarados de interesse da segurança na
cional,_ ch_egando até mesmo à supressão de 
~a autonomia. 

Além dos casos de cassação de mandatos 
legislativos, que de resto ocorreram também 
na União e nos esmdos, e de um número 
menor da suspensão de mandatos executivos 
e de intervenções, as restrições referiram-se, 
na maioria dos casos, a princípios que atiilgi
ram a própria autonomia administrativa e polí
tica das municipalidades. 
_ Assim é que o artigo 22 do Ato Institucional 

nQ 2, de 27 de outubro de 19&5, cassou a 
alrt.Oriomia estac;lual para a criação de novos 
municípios. Logo em seguida, na Constituição 
de 1967, vieram novas restrições: a) requisitos 
mínimos de população e renda para a criação 
de novos municípios, artigo 14; b) a perda 
da autonomia_ dos mooiçípios das capitais, da
queles em que houvesse estân~ia_s hjdroml
nerais e dos declarados por lei federal de inte
resse da segurança nacional, artigo 15; assim 
c:-omo, c) a gratuidade dos mandatos _dos ve
readores, excetuados das capitais e dos muni
cípios com mais de cem mil habitantes. 
__ XI-A liberalização nos Governos Geisel e 

Figueiredo _ 
Todas _essas restrições começaram a ser 

abrandadas com o processo de abertUra polí
uca iniciado pelo ex-Presidente Ernesto Geisel, 
em 1975. A Emenda Constitucional n~ 4, de 
23 de abril de 1975, revogou a gratuidade 
dos mandatos de vereadores. A n~ 5, de 28 
de jUilho do mesmo ano, elevou os percen
tuai~ dos Fundos de Partií:ipação dos Estados 
e Municípios. progressivamente, de 12 para 
20 por cento dos tnbutos federais a eles desti
haâos. A Emenda n9 6, de 4 de junho de 1976, 
tomou compatível o exercício do mandato de 
vereadot: eç>m cargos e empregos estaduais 
e federais, permitindo a acumulação de venci
mentos e subsídios e, finalmente, a de_n~ 10, 
çleJ4 de novembro de 1977, permitindo que, 
sem perder os respeCtivos mandatos, os ve
teadores pudessem exercer os_cargos de se~ 
çre_táriQS municipais. 

Essa política de liberalização continuou no 
Governo Figueiredo. A Emenda Constitucio
nal n9 17, de 2 de dezembro de 1980, intra~ 
duziu jnúmeras alterações trib_utârias em favor 

dos estados e municípios. Os Fundos de Parti
cipação, que no Governo anteri6r tinham pas
sado de 12 para 20 por cento, foram nova
mente elevados para 24 por cento. As parcelas 
do Imposto de Renda que os estados, o Distrito 
Federal e os municípios deviam descontar de 
seus próprios servidores passaram a constituir 
receitas próprias, e alterou-se o critério de dis
tribuição das q"uotas mtiriicipiiS do !CM que 
lhes eram transferidas, eJevando-se as respec
tivas alíquotas. Duas outras medidas ~omple
mentaram o processo de abertura: a Emenda 
Constitucional n_9 20, de 21 de outubro d_e _ 
1981, permitiu a revísão_ dos _sUbsídiOS dos 
prefeitos e vereadores;-em face clã prorrõQa
çao dos respectivos mandatos_, para se obter 
a coinddêi1cia; e a de n" 23, de ]9 de dez_embro 
de 1983, realiZoU nova reforma ein favor dos 
estados e municípios. 

XII- Uma nova era 
Creio que toda essa lu_ta serviu para de

monstrar não ·apenas a importância do muni
cípio com única realidade política_e a_drninis
trat_iva. sobrevivef!te ao l_ongo de toda a nossa 
História, mas também a circunstância. de que 
se trata de uma tendência universal, acentuada 
em todo o inunQ.o ocidental, emrazão de cres
çe_n~ inviabilidade das r:nega_lópol_~L cada vez __ 
mais _centros de degradação u~rbaria, de perda 
da qualidade de vida e de constante,ameaça 
à preservação do meio ambiente. 

Pode:rosos centros de poder económico e 
de tranqüilidade sOcial existentes no Brasil, em 
p6Jos que se irradiam por todo o interior das 
áreas ma:is desenvolvidas do P_aís_, mostram 
que o modelo viável do futuro passa necessa
riamente-peJa valorização das ~idades_ de pe
queno e mé-dio porte, onde as condições de 
sobrevivência hur:nªna são mais dignas e me· 
nós cÇ>Jlflituosas. 

O _modelo de emancipação política, admi
nistrativa e jurídica dos municípios brasileiros, 
cOnsagrado na atual Constituição, a_ser com-
plementado pelas Constituições Estaduais e 
pelas leis orgânicas que _os_ muniçípios brasi-_ 
!eiras serão chamados a elaborar até o dia 
5 de abril de 1990, ~geereqoertinii!fateilção 
cada vez maior da União e dos estados p"ara 
o desenvolvimento da- Consciência mtiriicipa~ 
üsta nacional. 

O contraste entre--os índices de violência_ 
e criminalidade dos grandes centros~ com in
_dicadores idênticos nos_ pequenos e méâiOS 
municípios braSileiros, ê ulna Ução que precisa 
ser aPrendida por todos nós. Na gênese da 
criação dos tnU:n_idp1bs, a partir da contrib_ui
ção romana à Europa, ·está o indispenSável 
e valioso_conceito de vizinha que é a base_ 

-aa Vida municipal, nos pequenõs diStritõs,"vi1as 
e cidades do interior do País, um _sentim~nto 
que, desaParecendo nos grandes centros. ter
mina funcionando como um fator de fã.ita de 
solidariedade hu'mana, re:ponsável por tantos 
dos males das nossas r_egioes metropolitanas. 

XID- Os modelos estrangeiros 
1\) PORTUGAL 
O que nos distingue dos_modelos de organi

zação mynícfpal dos principa:is países do mun
do contemporâneo são apenas razões histó
ricas. Em Portugal, os municípios r~eadquiri-
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ram, com a Constitutção de 2 de abril de 1976, 
a importância histórica que sempre tiveram, 
no curso de sua longa evolução histórica. As
sirÍ'l é que, pelo artigo 237, o poder local se 
baseia na menor unidade administrativa que 
é a freguesia, cujos órgãos representativos são 
a respectiva Assembléia e a respectiva Junta, 
algo que desconhecemos na divisão territorial 
dos nossos municípios. Os rriunlcípios por s_ua 
vez, regulados nos artigos 249 a 255, têm co
mo poderes de representação: a) A Ass_em
bléia Municipal, composta dos Presidentes das 
Juntas de FregueSia; b) a Câmara Municipal, 
órgão executivo colegial do município, eleito 
pelo voto direto dos cidadãos; e c) o ConSeJho 
Municipal, órgão consultivo em que tem as
sento a representação comunal das or_gani
zações econômicas, sociais, culturais e profis
sionais existentes nos respectivos territórios. 

A Constituição ainda prevê, ao contrário da 
organizaç.êlo política brasileira, a existência de 
autarquias locais, a cargo do Poder Executivo 
Federal, como forma de descentralização ad
ministrativa, Tal como na Coristituição brasi
leira, é prevista a criação de regiões metropo
litanas e, diferentemente do nosso Direito Pú
blico, a formação- de regiões administrativas, 
com órgãos próprios de representação po
lítica. 

B) REPÚBUCAFEDERALbAALEMANHA 
Na República Federal da Alemanha, o siste

ma federativo amplo e irrestrito decorre de 
sua longa tradição de autonomia local. De 
acordo com o artigo 28 da Lei Fundamental, 
''tem de ficar garantido aos municípios o direi
to de regularem, sob sua própria respç>nsa
bilidade, e em obediência à lei, todos os assun
tos da comunidade local. As corporaçóes co
munOOs gozam igualmente de autonomia ad
ministrativa, dentro dos limites das suas atri
buições legais, e em obediência às leis". 

Na prática, o exercício da autonomia local 
por parte dos municípios na Alemanha Fede
ral abrange, principalmente, a contrução civü 
e as posturas municipais, os assuntos culturWs 
e escolares, a previdência social, além dos _en
cargos de abastecimento de água, gás, eletrici
dade e transportes c.oletivos. 

Em face de peculiaridades da ocupação ter
ritorial, e urna vez que alguns municípios não 
estão em condições de_executar determinadas 
tarefas, eles podem se constituir em unidades 
maiores, as comarcas, landkrels, a cuja admi
nistração cabe a manutenção de hospitais co
munais, a rede rodoviária intermunidpal, bem 
como seiVIços de saúde pública. Em contra~ 
partida, em cidades maiores, cabem à admi
nistração municipal as funções de comarcas. 

A administração municipal e das comarcas 
é controlada pela representação popular eleti~ 
va e os recursos financeiros provêm, corrro 
no Brasil, de receita tributária própria e de 
transferências dos estados (Lander). 

c) INGlATERRA 
A Inglaterra talvez seja o caso de exemplo 

mais complexo de administração local, O seu 
modelo data do século XIX. mas a atual divisão 
administrtiva do país decorre do Local Qovem
ment Act, de 1958, e o casO de Lõftdres, urna 
exceção a essa regra geral, provéni do London 

GoveiTunent Act. de i 963. Para fins políticos 
e adminJstrativos, a Inglaterra e o País de Gales 
es_~o dividido_s em condados distritais _e con~ 
dados _adrylini~trativo_s. Cada grupo dessa di vi~ 
são está dividido, por sua vez, em diferentes 
tipos de administrações· locais, e_ as prerro; 
gativas legais e suas responsabilidades variam 
de acordo com cada grupo. Há atualmente 
sessenta e um Conselhos de Condados 
{"Coí.mty Councils"}, oitenta e trêS ConselhoS 
Distritais ("County Boroughs Councils"), tre· 
zentos e dezoito Con-selhos Não Distritais 
("No-_Ç9_u_nty Boroug~s Councils"), quinhen
tos e sessenta e oito ·conselhos de Disbitos 
Urbanos ("Urban District Councils"), quatro
centos e setenta e quatro CoriSeJhós de Distri
tos Rurais ("Rural DistrictS Councils") e cerca 
de sete mil e quinhentos Conselhos Comu-
nais. - __ 

Os conselhos locais são formados por nú
meros variáveis de conselheiros eleitos e presi
didos por um chairman, com mandatos que 
variam de tr_ês a seis anos. A eles cabe a admi~ 
nistração de todos os assuntos locais que, de 
acotdo_com a tradição inglesa, inclui uma fia~ 
m_a muito ampla e vasté! de se_rviços e ques· 
tões_,_ Eles podem ser classificados em três 
grupos: 

a) assuntos ambientais, que incluem saúde 
pública e saneamento, controle de erosão, 
drenagem, limpeza pública, coleta de lixo, nu: 
minação pública, mariutenção de parques, se
gurança pública e planejamento urbano; 

b) serviços comunitários_de proteção, ·que 
incluem c_orpo de bombeiros, prevenção de 
incêndios, defesa civil e policiamento; e 

c) serviços pessoais, tais como os de assis
tência médica, habitação, educação e premo; 
ção do lazer. 

d) ESTADOS UNIDOS 

O Federalismo amellcano, por sua vez, ge
rQ_u_ dpjs, __ fenômenos conjuntos. Em razão de 
sua peculiar organização federativa, o poder 
local tem uma enorme variedade de formas 
administrativas. E em razão de SUa herança 
hlstórica decoxrente da colonização inglesa, 
a organizaçllo municipal adota igualmente for~ 
mas complexas de administração, tanto sob 
o ponto de vista jurídico, quanto do ponto 
de vista político.-

Não há um sistema de governo local para 
todos os estados e nem mesmo para cada 
estado. Num mesmo território costumam 
atuar uma variedãde dé dez a doze unidades 
de governo local diverso, muitas vezes inteira
mente autónomos entre si. Nos cinqüenta es
tados há cerca de noventa e cinco mil unida
des de governo local, das quais cerca de cinco 
mil são com:iados ("counties"); aproximada
mente vinte mil si!Jo cidades ou vilas e mais 
de dnqüenta mil são distritos escolares. Sob 
o ponto de vista administrativo, porém, São 
três as modalidades de governo local: 

a) os condados, encontrados em todos os 
estados; 

b) as cidades ou vilas que, na maioria dos 
estados, são .!?imples unidades ou divisões dos 
condados, chegando em alguns casos a se
rem mais importantes que el~s; e 

c) a unidade que em inglês se denomina 
City. 

Além da cfty, que teoricamente é a principal· 
unidade de governo local para as áreas urba
nas, em alguns estados a legislação prevê a 
incorporação de pequenas comunidades _ou 
vilas, com a mesma forma de governo permi
tida às "cities" ._§erviços comunitários de que 
os estados participam, como os de distritos 
sanitários, distritos_ de drenagem e irrigação 
em comunidades rurais, distritos rodoviários 
e distrito escolares, são encontrados ora ocu
pando mais de um território ou vila, ora parte 
de uma ou outra. 

Uma novidade adotada após a Segunda 
Guerra Mundial foi a integração de uma. ou 
de várias dessas_ formas de governos locals 
em áreas metropolitanas, entregues a uma ad
ministração comum, abrangendo várias cida-
des, vilas ou cities. -

e) FRANÇA 
A base da administração local francesa é 

a comuna. Mais da metade das quarenta mil 
existentes no país têm menos de mil habitanM 
tes, e não mais de quinhentas possuem mais 
de trinta mil, o que dá bem uma idéia da gene
ralização do princípio de autogoverno local 
que remonta, na verdade, ao período anterior 
à Revolução de 1789. Cada comuna elege 
seu próprio conselho municipal, usualmente 
por um período de seis anos e, pelo mesmo 
sistema, o chefe do_ eXecutivo municipal, o 
maire, tal como no Brasil, o agente executivo 
do governo comunal. Como se trata de um 
país unitário, em que _a âivisão é feita em de
partamentos e estes em comunas, nas gran
des cidades, _tanto a autoridade do intendente 
quanto a do conselho, usualmente com juris
dição sobre todos os serviços locais, é alta
mente cerceada pelo aparato do SeiViço Púb6-
co Civil que, na maioria dos casos, gere direta~ 
mente muitos dos s_erviços criados e mantidos 
pelos departatne~tos ou até m~smo p~o Go
verno Central. 

O cargo de prefeito de departamento foi 
criado sob o Consulado, pela Lei de Vinte e 
Oito Pluviôse do ano VIII, como forma de au
mentar o poder de controle do Governo Cen
tral, atenuando, assim, a importância política 
que tinham, noAncíen Régime, os intendentes 
comunais. Desde 1950, os prefeitos de depar
tamentos passaram a ser nomeados pelo Pre
sidente, por indicação do .Ministro do Interior, 
através do Gabinete. 

É conveniente ressaltar a recuperação de 
países que têm suas organizações adminis
trativas destroçadas em conflitos armados, 
apoiadas na estrutura que geralmente perma
nece incólume à violênc[a das guerras, que 
é o poder municipal. 

O municipalismo não é apenas a forma or~ 
ganizada de uma comunidade melhor; lutar 
pelo seu desenvolvimento é, principalmente, 
o exercício de Política Maior. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palawa ao nobre Senador (ta~ 
mar Franco._ 

O SR- ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Prornmcia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
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dente, Srs. Senãdor_es, recebemos telex envia
do pelo jornalista Hélio Fernandes relatando 
episódio que envolve uma das maiore_s esta~ 
tais braSlleiras~ Os fatos são estarrecedores 
e nos deixam decepcionados com o _uso inde~
vido que é feito da máquina administrativa 
contra os órgãos da imprensa que ousam di-:
vulgar a verdade. Referimo-nos especifica
mente a caso envolvendo a Companhia Vale 
do Rio Doce e o jornal A Tribuna da Imprensa. 
Em seu telex o conhecido jornalista "reitera 
o seu propósito proflSSional de manter o pú
bliico bem informado, dando conta das boas 
e das más ações administrativas praticadas 
pelos homens públicos". 

Como sabemos, a Vale é uma das maiores 
empresas de mineração do mundo, com um 
patrimônio fantástico. A1ém de possuir minas, 
ela tem navios, portos, ferrovias, composições. 
O patrimônio líquido des_sa empresa, anda hoR 
je pela casa dos bilhões de dóLares, o que 
é algo verdadeiramente impressionante e que 
comprova a capacidade de crescimento do 
setor público da economía. 

O Sr. Hélio Fernandes ''afirmaRnos que o 
Sr. Eliezer Batista há 30_an6s detém o controle 
da empresa. E, foi graças a liberdade de em
prensa que a Diretoria da empresa, encabeR 
çada pelo Sr. Eliezer, não conseguiu assumir 
a venda de 30% da estalai pelo insignificante 
valor de US$ 180_ milhões". Como já disse
mos, o patrimônio da empresa vale bilhões 
de _dólares .. "Sem a ajuda da mfdia, o patriR 
mônio nacional teria sido Seriamente lesado". 

Recentemente, o ilustre_ articulista deuRnos 
ampla cobertura quando da discussão do pro-
jeto que regulamentou a tributação do ouro. 
Durante a tramitação_de tal projeto, e graças 
a acordo __ visando apressar sua aprovação, 
conseguimos que requerimento de informa
ções, de nossa autoria, sobre o destino que 
a Vale do Rio Doce dá ao precioso metal que 
extrai das entranhas de nossa terra. fosse-nos 
respondido. Estamos analisando o material 
que nos foi enviado e brev-emente mostrare
mos à Nação um dos destinos de nosso ouro. 

Retornando ao caso do_ telex que o Sr. Hélio 
Fernandes nos enviou, ficamos sabendo que 
a Vale do Rio Doce, há alguns dias, fez publicar 
em todos os jornais do Rio de Janeiro uma 
página inteira sobre a empresa e a ecologia. 
Aqui é que ocorreu um fato no mínimo curio
so: todos os jornais receberam a publicação 
exceto _o jornal Tn'buna da Imprensa; coinci
dentemente o noticiário que deuRnos maior 
cobertura contra a posição da Vale no caso 
ouro. 

Srs. Senadores, se durante os últimos 4 
anos, A Tribuna da Imprensa, recebeu toda 
a publiddade da Vale, inclusive Balanços de 
várias páginas e então, era um bom veículo 
para as mensagens da empresa, por que ra
zã_o, inesperadamente, passou a ser o único 
jornal do Rio a n.ão_ m_ai_s _ _ioteressar? Como 
explicar essa aparente contradição? 

A impressão .que nos fica é que se um jornal 
não atender aos interesses de determinados 
"homens públicos", tal órgão de__comunicação 
corre o risco de ser punido com a retirada 
de toda publicidade que a empresa antes lhe . 

destinava. O malS·escandaloso em tal atitude 
é que a empresa em questão é uma estatal, 
ou seja, seu patrimônio é do povo brasileiro. 
Quando um jornal age com o objetivo funda
mental de defesa do intefesse nacional, ele 
é seVeramenfe punido pela empresa pública. 

t'lobres Srs. Senadores, vimos aqui expres
sar o nosso repúdio a ~emelhante atitude e 
cobrar da Diretoria da Companhia Vale do Rio 
Doce _lJma explicação para tal comportamen
to. Não podemos admitir que um jornal com 
40 anos de existência sofra represálias apenas 
por defender interesseS _nadonais. 

fr_a O Cfüe tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, -peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConCedo a pa:Iãvra ao nobre Senador RoR 
nan Tito. 

O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Pela 
ordem. Se_m revisão do orador.) ~Sr. Presi
dente, queria, neste instante, concitar a todos 
os SrS: Senadores, que se encontram nos GaR 
birietes para que acorram ao Plenário, a frn 

_9-e que pOssàrrios proceder à votaÇão âe alR 
guns itens relativos a embaixadores e também 
para verificar se há possibilidade de se fazer 
outras votações. . . 

De man_eir_a que, colno é Costumeiro, nest~ 
rrioinentõ, gostaria de convidar os nossos 
COn1pãnheirós para que venfiam aQUI, e seja 
dado um prazo para que possamos Iniciar o 

processo de votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Muito obrigado a V. EX'. 

A Presidência convoca sessão extraordiná
ria a reã.lizarRse hoje, às 16 horas e 40 minutos, 
com a seguinte 

·ORDEM DO DIA 

.-l-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n~ 156, de 1988 (n9 292/88, na 
origem), d_e 9 de agosto_ de_1988, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à dellbeÍ'ação do Senado a escolha do Senhor 
Brian Michael Fraser Neele, Embaixador do 
Brasn junto à República Federal da Nigéria, 
para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do 
Benin. 

-2-
Discussão, em turno único, do Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n• 257, de !988 (n• 493/88. na 
origem), de 25 -de novembro de 1988, pela 
qual o Senhor_ Presidente da República sub
mete_ à deliberação do Senãdo a escolha do 
Senhor Ivan Oliveira Cannabrava, Embaixador 
do Brasil junto à República Popular de Angola, 
para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República DeR 
mocrática de São Tomé e Principe. 

-3-
Discussão, em turno único, do Parecer da 

Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n9 27, de 1989 (n<? 52/89, na_ ori
gem), de 11 de fevereiro de 1989, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Luiz FeJipe de La Torre Benitez Teixeira SoaR 
res, Embaixador do Brasil junto à República 
do Quênia, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil em Maurício. 

·-4-

Dfscussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão -de Relações Exteriores. Sobre a 
Mensagem n~ 54, de 1989 (n'? 92/89, na ori-
gem), de 7 de março de 1989, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à 

-deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Luiz Felipe de La Torre Benitez Teixeira S®R 
res, Embaixador do Brasil junto à República 
do Quênia, para, cumulativamente, eXercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Etió-
pia Socialista. -

-5-
Disi:ussão, em turno único, Cio Parecer da 

Cóinis.sã_q d~ Relações Exteriores, sob-re a 
MenSagem n~ 65, de 1989 (n~ 119/89, na ori

_-gem), de_22 de março de 1989, pela qual 
o- Senfior Presidente- da República sUbmete 
à deliberação do Senado a escolha do senhor 
tarJeS Norberto de Oliveira Pares, Embaixador 
do Brasil junto à República de Gana, para, 
cumulativamente, exercer a funçã,o de Enlbai~ 
xador do Brasil junto à República de Serra 
Leoa 

~6-

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores, sobre a 
Mensagem n9 66, de 1989 (n9 120/89, na ori
gem), de 2~ de março _9-e ]989, pela qual 
o Senhor Presidente da RePública sub!nete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Carlos Norberto de Oliveira Pares, Embaixador 
do Brasil junto à República de Gana, pilra, 
cumulativamente, exercer a função de Embai- -
xador do Brasil junto à Repúbllca da Libéria. 

~7-· 

Discussão, em turno único, do Parecer n~ 
56, de 1989, da Comissão-de Constituição, 
Justiça e Cidadania sobre a· Mensagem n9 93, 
de 1989 (n9 188/89, na origem), de 4 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor _José Celso de Mello 
Filho, para exercer o cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Federal, em vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Luiz Rafael 

_ Mayer. 

-8-
Discussão, em turno único, do Parecer n" 

57, de 1989, da Comissão de Constituiçã,o, 
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Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n9 ~4, 
de 1989 (n9 189/89, na origem), de 8 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Sena
do a escolha do Doutor Aristides Junqueira· 
Alvarenga, Subprocurador-Geral da Repúbli-

ca, da carreira do Mi_oistério Público Federa], 
Para exercer o cargo de Procurador-Geral da 
República. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encer
rada a sessão. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 
minutos.) -

Ata da 72"' Sessão, em 6 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-·EXTRAORDINÁRIA-
Presidência ds Sr. Nelson Carneiro. 

As 16tl0RASE 40MINCJTÔS,ACfiAM-SE 
PRESENTES OS SRS, SENADORES: 

Mário Maia- A]uízio Bezerra- Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Carlos De'ami.....:.. 
Aureo Mello- Ronaldo Aragão- O! avo Pires 
-João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho - Moisés Abrão - Carlos Patro
cínio - Antonto Luiz Maya - João Castelo 
-Alexandre Costa - Ed.ison Lobão - Cha
gas Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso 
Sancho - Cid Sabóia de CaNalho - Mauro 
Benevides - Carlos Alberto -José Agripino 
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -
Raimundo Ura- Mansueto dê Lavor -João 
Lyra - Divaldo Suruagy - Alb~no Franco 
- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista 
- Luiz Viana - Jutahy M~gaJhães ~ Rl,ly 
Bacelar- José lgnácio Ferreira- Gersán 
Camata - João Calmon - Jamil Haddad 
-Nelson Carneiro- ftamar FrancO ~-Alfre
do Campos - Ronan Tito - SeverO Gomes 
- lran Saraiva - lrapuarn Costa Junior -
Pompeu de_ Sousa -Maurício Corrêa -Meira 
F'"tlho - Lourernberg Nunes Rocha -Márcio 
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Salda
nha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves 
-Affonso Camargo -José Richa- Dirceu 
Cárneiro ~Carlos Chiarelli -José Paulo Si
sol- José Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (t'ielson carneiro) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 62 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, dedato aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos riossos 
trabalhos. 

Não há expediente a ser lido. 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre 

Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, antes de começarmos a votação - te
mos certeza de que Companheiros nossos ·es
tão deixando os seus gabientes e as Corriis
sões, para virem ao plenário, a fim de que 
possamos iniciar o processo de votação, prin
cipalmente, dos Srs. Embaixadores_- quería
mos registrar um excelente artigo que saiu 
ontem no jornal a Gazeta Mercantil ~obre a 
poluição em São Paulo. 

TelPoS assistido e visto pela imprensa um 
corri&ate sisteinático ao Programa-de Álcool 
no Brasi1, e temos visto algumas reportagens 
que falam tudo sobre o álcool e esquecem 
apenas de mencionar os benefícios que aqu~ 
!e programa tróüxé- ao Brasil. . 

O maior deles e o mais importante, sem 
dúvida nenhuma, é a subsitutição do álcool 
anidro na mistura com a gasolina, substituindo 
o chumbo tetraetílico e diminuindo a poluição 
a níveis aceitáveis. 

Ontem, a Gazeta Mercantil publicou que no 
sábado próximo passado foram feitas as medi-_ 
das da poluição em São Paulo, e que houve 
wna aumento de monóxido de carbono na 
a1:mosfera, que naquele momento era inusi
tado, mas técnicos, já acostumados a esse 
problema, passaram a fazer anâlise na gaso
lina dos postos, e verificaram que aquela mis
tura, que deveria ser da ordem 20% de álcool 
anidro e 80% de gasolina, tinha apenas 10% 
de âlcool anidro, o que elevaria a poluição 
de São Paulo a mais de 1 mühão de metros 
cúbicos por dia de monóxido de carbono. 

interessante que reportagens que comba
tem a ProálcooJ, ou o Programa de Álcool, 
falam em um programa subsidiado. Sabemos, 
que houve a questão de juros subsidiados para 
investimentos na indústira moageira e nas 
destilarias de álcool. Aliás, ·este incentivo já 
acabou, e as indústrias continuam af sem ne
nhum íncentlvo, Ao ·contrário, penalizadas, in
clusive com o "álcool turista". E muito-comum 
que uma destilaria que funcione, por exemplo, 
perto de Ribeirão Preto, entregue o seu álcool 
em São Paulo, _onde ele é misturafdo à gaso
Una, voltando depois a Ribeirão Preto. Isto é 
para citar um exemplo do que ocorre muitas 
vezes. Há também aí um controle da Petrobrás, 
e por Isto mesmo vemos o álcool superpe
nalizaQo. Já fo_t dada a idéia ç{e que - em 
cidades muito contaminadas pelo -monóxido 
de carbono e pelo chumbo tetraetüico- dda
des, por exmeplo, corno l-os Angeles, nos Es~ 
tidOs Unidos- se_adicionassem, a exemplo 
do que se faz no Brasil, UI!J percentual em 
tomo de 18 a 20% de álcool anidro, isto seria 
suficiente pára diminuir-., poluição daquelas 
cidades a níveis que a sociedade toleraria mui
to bem. Mas isto não se divulga, não sei bem 
o porquê. O progra,ma tem dado bons resulta~ 

dos. Houve realmente, neste início de_safra, 
agora, uma falta desse combustível em al
gums postos por alguns dias, mas não quero 
crer que tenha havido colapso. Ao_ _contrário, 
mais de 4 mühões de_automóvels estão rodan~ 
do no Brasil com álcool produzido pelas terras 
brasileiras e, o que é mais importante, dimi
nuindo, a níveis bastante aceitáveis, a poluição. 

Agora, começa a Gazeta MercantH a mostrar 
o lado positivo do _álcool. Seria de bom alvitre 
que o Congresso Nacional, fizesse um projeto 
de álcool sem subsídios, acabando incl.usive 
com o IAA. pois parece que a sua contribuição 
jâ foi dada e não hâ necessidade mais dele, 
deixando que as leis de mercado regulem não 
só a questão do álcool mas também a da 
gasolina. Sabemos que há por parte da Petro
brâs uma certa intolerância sobre o Programa 
dC! ÁlCool, mas temos que verificar o que é 
bom para o Brasil, neste momento, principal
mente, agora em que se fala demais da polui
ção provocada pelo desmatamento, de se che
gar a urn número aceitável de 7.2 de desmata
mentQda Floresta Amazónica. Interessante é 
que nunca vimos um dado dizendo que nós 
preservamos 92.8 da Floresta Amazónica. O 
que vemos é o .cdtttrário, é que nós desrna
tamos 7 2. Queríamos saber, Sr. Presidente, 
qual o País desenvolvido deste mundo que 
preseiVOu 90% das suas florestas. Não somos 
a favor do desmatamento desordenado, cre
mos que_ os incentivos fiscais para a implan~ 
tação de pastangens na Amazônia foram res
ponsáveis por grande parte desse desmata
mento, mas, agora, de repente, responsabilizar 
a_ Brasil e a Floresta Amazónica por toda a 
poluição do mundo depois que todos os paí
ses do mUhdo desmatararn as suas r.eservas_ 

O Sr. Leopoldo Peres - Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Em urrf instante 
concedo-o aparte a V. EX', com muito prazer. 

É;talvez;um Certo exagero. Chego a pensar, 
Sr. Presidente, que existem na Amazônia mais 
minérios do que até-hoje descobrimos e, por 
isso mesmo, há toda essa campanh~_ concer
tada para que nóS não mexamos na Amazônia. 

Cremos que deve haver outras províncias 
maiores de minérios, porque "debaixo desse 
angu tem peixe". Não é possível que, de repen-
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te, descubramos que a causa de toda a polui~ 
ção do mundo é o desmatamento de 7.2 por 
cento da Floresta Amazônica. 

Ouço, com muito prazer, o nobre Senador 
Leopoldo Peres, do Amazonas. 

O Sr. Leopoldo Peres - Só para fazer 
uma referência, nobre Uder. Ontem, o Sena
dor Jarbas Passarinho, aqui, d!Jrante: o meu _ 
discurso, deu o tesiemunho de uma ilustre 
ecologista estrangeira que, em chegando ao 
Brasil, disse que vinha lutar para salvar o que 
resta da Floresta Amazônlca, ou seja, cerca 
de 93%. 

O SR. RONAN TITO - Devo dar o tesle
munho: não sou muito conhecedro daAmazô
nía, mas há pouco tempo sobrevoei por mais 
de 40 minutos, de avião a jato, a floresta ama
zónica, e não cheguei a ver nenhuma clareira 
naquela região, Portanto,-essa famosa defen
sora da ecologia terá um se!Viço muito longo, 
e que Deus dê a ela muito anos de vida para 
que possa continuar sua luta. 

Sr. Presidente, aproveitamos então esse 
pronunciamento para convidar todos os Srs. 
Senadores que estão na Casa que venham 
aqui ao plenário, para que nós possamos Votar 
a matéria sobre os embaixadores. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. PieSíderite 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa faz coro com V. Ex' e apela aos 
Srs. Senadores que se encontram nos seus 
gabinetes para que compareçam ao plenário 
para a votação das matérias desta sessão ex· 
traordinária, que exige um quorum mínimo 
de 37 Srs. Senadores. {Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador fta. 
mar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PRN - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tornou-se lu.sar co
mum nas Casas do Congresso Nacional de
nunciar o uso incontida, imoderado _e rigoro· 
samente arbitrário que o Pode Executivo tem 
feito do novo instituto de produção normativa 
denominado medida provisória. 

Já tivemos oportunidade, desta tribuna, de 
discorrer sobre a impropriedade de pretender 
assemelhar-se o extinto decreto-lei à medida 
provisória. Aquele era, efetivamente, em quase 
tudo idêntico à lei. Seus efeitoS imediatos iode
pendiam do futuro pronuncian_:tento congres
sular; inexistia a possibi1idade de altera ou 
emendar o texto; não apreciada a matéria no 
prazo constitucional, tinha-se como aprovado 
o texto. Como se pode facilmente verificar dá 
simples leitura do art. 62 da Lei Fundáffiental, 
em todos os aspectos mencionados, a solução 
preconizada pelo vigente ordenamento é dia
metralmente a pOsta. 

Não obstante a distirição exiStente entre os 
dois sistemas, parece que o Presidente da R e· 
pública continua a se comportar, do pdnto 

de vista político, como s_e ainda estivéssemos 
sob a égide da Carta outorgada em 1969. 

Como é do conhecimento geral, o chefe 
do Poder Exe_cutivo, invocando o art 62 da 
Corlstifuição,-·adotou recentemente a Medida 
Provisória n? 63, aiterando profundamente a 
valor das contribuições devidas por empre· 
gados e empregadores à Previdência Sociah 
- segundo estou informado, deverá ser cons
titu'ida nas próximas horas Comissão Mista de 
Deputados e Senadores, para, na conformi" 
dade do previsto na Resolução n~ 1/89 (CN), 
apreciar a existência dos pressupostos de ad~ 
missibilidade (urgência e relevância), a consti· 
tucionalidade da iniciativa e, por derradeiro, 
o mérito das disposições._ 

Não é meu propósito, no presente momen
to, analisar o conteúdo da medida, as reper
cussões que ela acarretará para trabalhadores 
e empresários, nem mLiito menos a respectiva 
constitucionalidade. São estas questões sobre 
as quaiS- pretendo discorrer no moinento 
oportuno. - -

COnsiderando_ que, nos termos regimentais, 
a comissão mista que vier a ser instalada tem 
o praz--'-o--de 48 (quarenta e oito) horas para 
opinar sobre a existência ou não, no caso con
crefo, dos presst.postos de admissibilidade, 
a saber, a urgência e a relevância, sinto-me 
na obrigação de alertar os ilustres pares a que 
irão integrar o órgão especial quanto à rigo
rosa inexistência dos ditos pressupostos no 
caso vertente._ 

Tem-se arQüído, Com certa impropriedade, 
que a urg-ência e a relevância são critérios 
políticos, escapando, portanto, a qualquer juí
zo de aferição obJeti~a. __ 
- Em certa medida, é verdade_ que ,existe uma 
forte cOnotação política na apreciação da ur
gêitCía ·eaa relevância. O que é importante 
para certos segmentos da sociedade pode não 
sê-lo para outros; aquilo que uns considera~ 
ram premente outros podem julgar despro
vido de urgência. TUdO -depende, até certo 
pcmto,_da valoração dos interesses em jogo. 

_A Constatação que fazemos, entretanto, tra
dÚz ~penas uma meia verdade. Se é certo 
existir algum grau de discricionariedade no 
ju1gamento de certos conceitos, não é menos 
verdade que a ordem juridica repel~ o arbítrio. 

Seria um rematado absurdo e contrário à 
própria idéia de Estado de Direito admitirmos 
que o Presidente da república pode, a seu 
talante, julgar relevante ou urgente qualquer 
assunto. No passado, já houve quem preten
desse assim qualificar as rinhas de galo ou 
o uso de biquínis em logradouro público. Es
pera-se que o País nunca !'"ais volte a ser 
gOVernado irresponsavelmente. 

Por outro lado, e pelas mesmas razões, tam
bém seria inadmissíveJ ter-se que o Congresso 
Nacional, por motivos exclusivamente políti
_cos;- está habilitado a descartar, como Irrele
Vante e desprovido de urgência, matéria de 
notório e grave interesse público. 

Quando o Constituinte condiCionou o exer
cido da faculdade legislativa do Presidente da 
República à existência de uma prévia situação 
concreta que esteja a demandar imediata ação 
normativa para atender a relevante interesse, 

pretendeu, Com a expressão, traçar limites ao 
exercício de uma competência extraordinária. 

De fato, no nosso sísterha conStitucional, 
como de resto na vasta maioria dos -países 
civilizados, cabe ao Legislativo produzir nor~ 
mas jurídicas gerais, impessoais e dotadas de 
perri1anência no tempo. Excepcionalmente, 
para atender a casos imprevistOs e_ .empre
visíveíS, outorga-se ao Executivo a fcii:uldade 
de legislar para o caso concreto e por tempo 
determinado. 

Feitãs estas consideraçóes, devo alertar pa
ra a redaçáo do art. 17 da Medida Provisória 
n' 63/89;. 

"Art. 17. Esta Medida Provisória en
tra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos, quanto à majoraçao 
de alíquotas. a partir de _19 de setembro 
de 1989:' · -

Ora, fundamentalmente, todos os disposi
tivos da me.dida Provisória sob exame versam 
sobre aumento da alíquota. De forma direta 
ou indireta, este é o cerne da inclativa governa
mental. _ 

Nestas condiçóes, Sr. PreSidente, Srs. Sepa
dores, urgência significa necessidade imedia
ta, inadiáveJ, não suprível"por outro meio de 
produção normativa. Entretanto, é o próprio 
art 17 da Medida Provisória que reconhece 
s6 ser necessário o a:urn_ento das a1íquotas 
a partir de 11 de setembro. Se assim é, haveria 
tempo suficiente para tramitação congressual 
de um projeto de lei enviado nos termos pre
Vistos no artigo 64, §§ 1 o e 29'Cia Constituição, 
sendo totalmente desnecessário o recurso à 
Medida Provisória. 

Reitero, Sr. Presidente,-Srs. Seiladores, a ab
solllta e inarredável necessidade de o Con
gresso Nacional, "zelar pela preservação de 
sua competência legislativa em face da atribui
~o normativa dos outros Poderes", como ex
pressamente determina o inciso XI do art. 48 
da Carta Magna. 

No caso da Medida Provisória nç 63/89, es
pera-se que a Comfssãq, de piano, rejeite a 
iniciativa govemãmental por não estare:m pre
sentes os pressupostos qe relevância e urgên· 
da. 

(DOCGMEJYTO A Q{1E SE REFERE 
O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DIS
CURSO) 

MEDIDA PROVISÓRIA Ne 63, 
DE 1' DE JUNHO DE 1989 

Altera a/eg/slação de custeio da Previ· 
dência Social e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atri· 
buiçãq que lhe confere o arl. 62, da consti
tuição, adota a seguinte Medida Provisória, 
Com forçã de lei: 

Art. 1 ç A contribuição do segurado em· 
pregado, filiado ao Regime Geral da Previdên· 
cia Social, inclusive o doméstico e o avulso, 

_é_:calculada mediante aplicação da seguinte 
tabela: -- --
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Salário-de-contribuição (HCz:$} 

De 360,01 
De 600,01 

Allquota 

0,9% 
1,2% 
1,8%-

até 360,00 
a 600.00 
a 1.200,00 

Art. 29 A alíquota de coil.tribuição do se
gurado trabalhador autónomo e equiparados, 
aplicada sobre o respectivo salário-de-contri
buição, será: 

I-de 11% , para os salários-de-contribui
ção de valor igual, ou inferior a trezentos e 
sessenta cruzados novos; 
II-de 22%, para os demais. 
Art. 39_ A contribuição do segurado em

pregador será calculada à alíquota de 22% 
sobre o salário-d~ontribuição. 

Art 49 A contribuiç!o dos microempresá
rlos urbanos e dos pequenos e microempre
sários rurais, assim definidos em lei federal, 
será calculada à alíquota de 11%. 

Art. 59 A contribuição das empresas em 
geral e das entidades ou órgãos a ela equipa
rados, destinada à previdência so_cial, inciden
te sobre a folha de salários, será: 

1-de 20% sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 
segurados -empregados, avulsos, autónomos 
e administradores que percebam pro labore; 

II- de 2% sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 
segurados empregados e avulsos, para o fi
nanciamento da complementação das presta
ções por acidente do trabalho. 

§ 19 A alfquota de que trata o inciso I 
abrange as contribufções para o salãrio-fami
lia, para o salário-maternidade, para o abono 
anual e para o Pró-Rural, que ficam suprimidas 
a partir de 1~' de setembro de 1989, bem assim 
a contnbuição para o Regime Geral da Previ
dência Social. 

§ 29 No caso de bancos comerciais, ban
cos de investimentos, bancos de desenvolvi
mento, caixa econômicas, sociedades de cré
dito, financiamento e investimento, sociedade 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras. 
distribuidoras de títulos, e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, coope
rativas de crédito, empresas de seguros priva
dos e caplta1fzação, agentes autónomos de 
seguros privados e de crédito e entidades de 
previdência privada abertas e fechadas, além 
das contribuições referidas nos inclsos I e 11, 
.é devida a contribuição adicional de 2,5% so-

Al íquota 

8.5-x: 
9,5% 

11,0% 

Excesso do índ1ce da empresa em 
relação ao índice médio do setor _ 

---~- até 10% 
de ma i_s de 1_0% até 20X 

mals de 2.0% 

bre a base de cálculo referida no inciso r. 
Art. 69 A empresa cujo índice de acidente 

de trabalho seja superior à média do respec
tivo setor, sujeitar-s.e-á a iuna contribuição adi
ciona] de 0,5% a 1,8%, para financiamento 
do respectivo seguro. 

§ 19 Os_ índices de que trata este artigo 
serão- apurados em relação ao trimestre ante
rior. 

§ '2~ Incidirão sobre o tOtal das remune
rações pagas ou creditadas as seguintes alí
quotas. 

Art 7_~ Os clubes de (utebol profissional 
contribuirão com 5% do total de sua receita 
bruta, sem prejuízo do acrésdmo para finan
ciamento das prestações por acidente do tra
balho. 

Art ao A contribuição do empregador é 
de 14% do salário~-de-contribuiç_ão do empre
gado doméstico-a_ seu serviÇo. 

Art 9-' A alíquota da contribuição para o 
Finsociãl (Decreto-lei n9 1.940, de 25 de maio 
de 1982, art. I• § I•; Lein• 7.738, de 9 de 
mafço de 1989, art. 28) ficã ffiajorada para 
1%. 

Parágrafo úniro. -O' produto de arrecada
ção do Finsocial, côm o acréscimo de que 
trata este arti§O, destinar-se-á integralmente 
à_seguridade social, 

_Art. 10. _ _As contribuições arrecadadas pe
la Previdência Social serão recolhidas até o 
último dta de expediente bancário do primeiro 
decêndio do mês subseqüente àquele a que 
se referirem: 

Art. 11. A falta de recolhimento das con
tribuições previdenciária:s-acarreta muha variá
vel de acordo com os seguintes percentuais 
aplicáveis sobre o valor do débito atualizado 
monetariamente até a data do pagamento. 

l-1 0%, se o devedor recolher ou depo
sttar, de uma só vez; espontaneamente, antes 
da-nOtificação do débit_o; 
-n --20%, se o recolhimento for efetuacto 

dentro de quinze dias cOntados da data da 
notificação de débito, ou se, no mesmo prazo, 
for feiÍo_ depóstto à disposição da Previdência 
Social, para apresentação ·de defesa; 

lll- 30%, se houver acordo para parcela-
mento;_e_ · 

N- 60% .-!los demais casos. 
§ 1.9 No cas_o_de falta de cumprimento do 

acordo ftrmado para pagamento parcelado de 
débito (inciso JJI), a multa será a do inciso 
IV. 

§ 29 Até o dia 1 O de outubro de 1989, 
as multas de que trata este artigo serão redu
zidas em 30% para as contribuições em atraso 
relativas aos meses de competência comple
tados_ até a data desta Medida Provis_ória. 

Art. 12. A Gratificação de Estimulo à Fis
calização e à Arrecadação a que se refere o 

-art 39do Decreto-lein?2.371, de 18 de novem
bro de 1987, em relação aos funcionários 
mencionadoS em sua parte fmal, atenderá os 
princípios estabelecidos na Lei n~ 7.711, de 
22 de dezembro de 1988, para instituições 
da gratificação aos Fiscais de Contribuições 
Previdenciárias, na forma estabelecida em re
gulamento. 

Arl 13. Em caso de extinção de prodes-
505 trabalhistas de qualquer natureza, inclusive 
a decorrente. de acordo entre as partes, de 
que resultar pagamento de vencimentos, re
muneração, salário ·e outros ganhos habituais 
do trabalhador, o recolhimento das contribui
ções devidas à Previdência Social será efetua
do in conünenti. -

Parãgrãfo úilico. - A autoridade jUdiciária 
velará pelo fiel cumprimento do disposto neste 
-artigo. 

Art. 14. Os benefidos da Previdência So
cial terão seu valor real preservado mad.iante 
reajustamento: 

1-no mês de julho de 1989, pela variaçã_o 
percentual do Índice de Preços ao COnsumi
dor - IPC. acumulada nos meses de maio 
e junho e aplicada sobre o valor dos beneficias 
de maio; 

11-a partir de_ Outubro de 1989, âe--três 
em três meses. pela variação percentual tri
mestral ç)o_IP_C, aplicada sobre O valor dos 
benefícios vigente no primeiro mês _do trimes
tre anterior. 

Art. 15. Os benefícios de prestação conti
miada, já atualizados na forma do art:-58"do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, passam a ser corrigidos pelo critério 
defmtdo no artigo anterior,_ veçjada a vincu
lação ao~sa1ádo mínimo, na forma dç art. 79, 
inciso IV, da Constituição. 

Art. 16. Os valores;_ ~ressos em cruza-
dos novos nesta Medida ProviSória serão atua
lizados monetariamente, de acordo com a va-
riação mensal do IPC: -

Art 17. Esta Medida Provisória entra em 
vigor na -data-de" sua publicação produzindo 
efeitos, quanto à majoração de alíquotas, a 
partir de 19 de setembro de 1989. 

_Art. 18. Revogam-se as
0 

__ disposições em 
· contrário. 

Brasília, }9 de junho de 1989; 168~> da inde
pendência e 101 ~ da República. -JOSÉ SAR
NEY, Jáder Fontenelle Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre. a mesa. projeto de lei que vai ser 
lido_ pelo Sr. _ _l9-5ecrefário. 

É lido o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 137, DE 1989 

Define criiries contrn a liberdade 
individual. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ Constituem crimes contra a liber

dade individual; 

l-violar, mediante processo técnico 
ou qualquer outro meio, o resguardo so
bre foto, imagem, escrito ou palavra da 
vida privada de alguém; 
ll- fornecer ou utilizar, indevidamen

te, dado da Vida privada de alguém, cons
tante de ficháriO ãutõffiatlzado. 

Pena- detenção, de três meses a um 
ano. 

Arl 29 As penas cominadas no artigo an
terior serão aumentadas até o dobro, se ~o_ 
agente houver atuado COIT) fim de lucro ou 
abuso de função. . _ _ _ ~ 

Art 39 A ação penal, nos crimes previstOS 
nesta lei, depende de tepresentação, 

Art 49 Esta lei entrará em vigor na data 
da sua publicação. __ -. -_ 

Art. 59 Revogam-..se as disposições_ em· 
contrário. 

Justificação 

O Projeto pretende definir como_ crimes a 
violação da intimidade e o êtbYSCld~_informá~ 
tica. A Constituição que vem de ser promul
gada insculpiu, no título denominado "Dos 
Direitos e O~antias-Fundamentais", a inviola
bilidade da vida privada; citando, "é:ii:pre:Ssa~ 
mente, a imagem das pessoas e a intimidade 
(art 5•, X). . 

A indenização do dail_õ -moral ou material 
decorrente da violÇJção não pune o ilrl'rator 
além da ordem civil O fato antisodal não pode_ 
escapar ao Direito Penal,_o _que mais de perto, 
no mundo jurídico, deve caminhaJ _com a so· 
ctedade. . __ _ _ _ 

O que proponho já se encontr.;~_no Direito 
Positivo de outros pt:.~fses, onde aqueles bens_ 
já vêm sendo tutelc,dos há bastante tempo, 

QuantO ã Informática, o seu_pi'ogresSo não· 
pode servir à m~Pade, à perfídia. 

A duplicação da_ pena, sugerida no art 29, 
tem a sua explicação nos pr6p[ios termos: 
o fim de lucro ov o abuso de fttnção._ _ ~-

A exigência de representação para ·que--a~ 
ação penal venha a se foimalizar impõe-se 
no interesse da vitirna. 

o Senado, por certO,- com ã.s luzes dos" seus 
ilustres membros, dará a esta minha propo
sição o aprimoràmento que julgar necessário. 

Sala das Sessões, 6 Qe junho de 19-89. -
Senador JamU Haddad. . 

(À Comissão de CoiiStitwÇão, Justiça 
e Gdadania- compeMncla terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O projeto lido será publicado e remetido 
à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comfssão de Relações Exteriores so~ 
bre a Men-sagem n" 156, de J988 (n<:> 
292/88, na origem), de 9 de agosto de 

_198-8, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberaÇão do Se
nado a escolha do Senhor Brian Michael 
Fraser Neele, Embaixador do Brasil junto 
à República Federal da Nigéria, para, cu
mulativamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República do 
Benf~ , 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da C.omissão de Relações· Ext;eriores s_o

- l?_r~ a~t-'\eflsagem nc 257, de 1988 .(n9 
c 493/8.$, na origem), dei 25 de novembro 

de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República _submete à delibera~ão do 
Senado a escolha do .Senhor Ivan Oliveira 
~nnabr~va, Erilbaixador do Brasil junto 
à República Popular de Angola, para, cu
mulativamente, exerc_er a função de Em
baixador do Brasil junto à República De
mocrátiCiLde São Tom_é e Principe. -

ltem 3: 
- -. - ~ ._ -

. Dis<:.ussáo, e.m. turno. (mi~o. d,o _Parecer 
da Comi~são de Relações Exteriores so

_bre a M.ens_a_g_em n9 27, de 1989 (n?_52/8~. 
na origem), de 19 de fevereiro de 1989, 
pela qual o Senhor Presid_ente da Repú
_b\ica submete à delib~r~ção d_o Senado 
"- g$_çq!had9 .Seryhor __ Lujz ~~lJpe de La 
Tom~ Benitez Te'íxeira-soares._Embaixa.
. dardO Br~_siljunt<? à Repúpfica do Çluênia, · 
para, cumulativamente, exercer a função 

__ _de __ EmbaiXador do Brasil em, Maurício. 
-Item 4: 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações exteriores so
-bre a Mensagem n? 54, de 1989 (n" 92/89, 
na origem), de 7 de marçó de 1989, pela 

- qual o Senhor Presidente da República 
-submete à deliberação do Senado a esco-

__ Jha do Senhor Luiz Felipe de La Torre 
-"'~ ~- Benitez Teixeira Soares, Embaixador do 

Brasil junto à República do Quênia, para, 
cumulatívamenté, exefcer a função_ de 
Embaixador do Brasil junto à Etiópia So
cialista. 

Item5: 

-- Disc_ussã~, em -tufno único,_do P~ecer 
-da ComiSsão-de "R,elé!ç;_õ_es Exteriores, so-
bre a Mensagem n""' 65, de 1989 (no 
11_9/89, _na _origem), de 22 de março d~ 
1989, pela -qual o Senhol- Presidente da 
República submete à deliberação _do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Nor
berto de Oliveira Pares, Embaixador do 
Br~il junto à República de Gana, pará, 
cumulativamente, er.ercer a função de 

Embaixador do Brasil junto à República 
de Serra Leoa. -

ltem6: 

Discussão, em turno únic.o, do Parecer 
da Cornis_são de Relações Eict:erioJes, so_~ 
bre a Mensagem n_9 66, de 198_9. (n9 -
120/89, na origem); de 22 de março de 
1989, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do S~
nado a esçoJha_ do S~nhor Carlos Nor~ 
_berto d_e Olive_ifa _Pares, Embaixador d-6 
Brasil junto à RepÓblicâ de_· Gana, para. 
cumulativamente, e!!en::er a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
da Ubéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- As matérias cOriStãntes dos itens n"s 1 a 
6 da Ordem do Dia da preSente ·seSsão,_nos _ 
tennos da alínea h do art 4Q2 do Regimento 
Interno, deverão ser aPreciadas em seSsão se~ 
<:"reta. ' -

·_Solicito aos Srs: Fy_nciori~n'os ·as pf_()Vidên
ctas necessárias, a fim de que seJa·respetta.do-
o dispositivo regimental. · --

(A ses$ão transforma-se em seét~ta:fls 
11 hDrãs e 2711inutóse volta a ser pública 
às 17 horas e 20.rrilnutOSJ · 

O SR. PRESiDENTE (Nelson carneiro) 
-=--A sessão é pública; mas a votação é secreta 

Item 7: 

Discu~ãQ, em tum o único, cl.o. P21recer 
_· _ n" 56, de 1989, da Çor:niss~o Çt~ Çonsti-~ 

tuição, Justiça_ e _ _Cid'!dania ::;:ob.r~. ~ Men
·sagém nç 93, de_l989 (n..,.188/89, na ori
gem), de 4 de ma,ío do,c_orr_e_nte ano, pela 
qual o Senhor Presidente da ~p\Íblka 
submete à deliberação do Senado a esco
lha do Doutor José Celso de MeiJe Filbo,-

- • para exercer o cargo <:ie Ministr() do Su
premo Tribunal_ Federal, effi vaga decor~ 
rente da aposentàdõria do Miflistro l..J.Jiz 
Rafael Mayer. 

O parecer já foi lido e distribuído aos Srs. 
Senadores. 

Em discussão o pare·cer dã Cornis_~Javo:. 
rável à indicação do Dr. José Celso de MeUg 
Filho para exercer o <::argo de Ministro do Su
premo Tribunal Federal. 

. ó Sr. Leite Chaves-~ sr. PreSídente, 'Peço
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
.....,... ConcedO' a palavr~ ao nobre Serlétdor .. 

OSR.LEITECHAVES(PMDB-PR.Pela 
. ordem.) --Sr. Presidente, quero-lembrar à 
C<;lSa que, ryesta votação há necessidade de 
maioria absoluta Somente os Mirilstro_s do Su· 
premo Tribunal Federal e o ProcUrador-Gera! 
d.a República reclamam maioria absoluta. 
Desse quorum presdndem os Ministros dos 
Tribunais Superiores e os Embaixã"dores. 

O_O_r_,_J_Q-5~-~so de Meilo Filho foi exami-
nado pela ComissltO de Constituição, Justiça 
e Cidadania, e causou lllT\a impressão extre
mamente positiva. Cheguei até a _encontrar 
motivos para uma conceituação efetiva nesSa 
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diferença que nem sempre conseguimos fazer 
na Casa com segurança, neni também nos 
Tribunais. O que ê "notável saber jurídico" 
e ''notório saber jurídico"._ 

Consideramos que o Dr. José Ce]so de Me
no Filho, um dos juristas mais moços indica
dos para o Supremo; é um homem de grande 
cultura e é citado com grande freqüência na
quela Corte. 

O que me levou ali a firmar uma diferença 
conceituai entre o que seja ''notável'' e "notó
rio" é porque nem sempre fàzerrios esta distin
ção, nem a Constituição, nem as leis que fiXa
ram critérios diferenciais ou usaram essas ex
pressões. 

O que seria notável saber jurídico -para um 
indicando ao Supremo Tribunal Federal? É 
o fato de_ ali ser freqüentemente citado em 
arestas, acórdãos e votos, como autoridade 
juridlca, em razão de seu saber. únde a sua 
doutrina é capaz de orientar e até mesmo uma 
corrente jurisprudencial, É "notório" apenas 
a noticia de que o indicando é referido e co
nhecido no mundo juridko, mas sem tanta 
preeminência. 

Por todos estes motivos, Sr. Presidente, este 
nome merece ser aprovado por este Plenário. 

O Sr. Mawido Correa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex" 

OSR.MA.WÚCIOCORRêA (PDT -DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, neste instante, 
quero fazer justiça a uma das mais acerta!=las 
indicações feitas pelo atual Governo. O Dr. 
José Celso de Mello Filho, que conheci há 
pouco tempo, integra a Assessoria do Presi
dente da República e tem um passado dos 
mais extraordinários, em termos de produção 
intelectual dentro da área jurídica. Por conse
guinte, esta indicação honra exatamente o Su
premo Tribunal Federal. 

De sorte que me permitiria, neste instante, 
condãmar os Colegas Senadores a que façam 
justiça à indicação que na Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania mereceu o aplau
so consensual. Depois de uma excelente expo
sição, S. fXi' respondeu a toaas as indagações, 
merecendo o· reconhecimento daquela inte6-
gência por todos os Integrantes dessa Comis
são. 

O mesmo, Sr. Presjdente, por economia 
processual, gostaria de dizer sobre o Dr. Aristi
des Junqueira Alvarenga, que vai ser objeto 
de apreciação a seguir, que mereceu também 
a aprovação unânime dos Membros da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Portanto, estou inteiramente favorável à 
aprovação do nome do Dr. José Celso de Me
Do filho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece que, na forma do dispo
sitivo conStitucional, a votação reclama 38 vo
tos positivos, "sim". 

Nãb havendo mais nenhum Sr. Senador 
que queira fazer uso da palavra, está encerrada 
a discussão. 

Passa-se à votação. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peÇo a palavra pela ordem. 

--· . o "sR. PRESiDENTE (Nelson cam~iro) 
-Tem a palavra V. Ex" 

O SR. CHAGAS RODRIG<IES (PSDB 
- PI. Pela ordem) - Sr. Presidente, quero 
dizer que a Bancada do PSDB, que é de oposj
ção vai votar favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Todos os_ Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa.) 
(Procede·se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vou proclamar o resu1tado: Votaram Sim 
47 Srs. Senadores; e Não, 3. 

Houve uma abstenção. 
Total: 51 votos. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem8: 

Discussão, em turno único; do Parecer 
n' 57, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania sobre a Men
sagem n9 ·94, de 1989- (n9 I 89/89, na ori
gem), de 8 de maio do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete àdeliberação do Senado a esco
lha do doutor Aristides Junqueira Alva
renga, Subprocurador-Geral da Repúbli
ca, da carreira do MiniStério Público Fede
ral, para exercer o cargo de Procurador
Geral da República. 

Em .disCussão_. o parecer favorável da Co
missão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

EtriVOtação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
TOdos os SrS. Senadores já votaram. (Pau-

sa) 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vou proclamar o resultado: Votaram Sim 
47 Srs. Senadores; e Não, 3. 

Não houve abstenções. 
Total de votos: 50. 
Aprovada a indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que o Congresso Nacional está convocado 
para uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 30 minutos. Há vários vetos a serem aprecia
dos, com votação nominal, tanto na Câmara 
dos Deputados como no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
:._ Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 7, DE 1989 

Discussão, em turno únic.o, do Projeto de_ 
Lei do DF n9 7, de 1989, de inkiativa do Gover
nador do Distrito Federal, que institui normas 
para atualização monetária de débitos com 
a Fazenda Pública do Distrito Federal, alterq 
o Decreto-Lei n? 82,_ de 26 de dezembro de 
1966, e dá outras providências, tendo · -

PARECER FAVORÁVEL, sob n•65, de 1989 
da Comissão 

-do DistritO Federal 

2 

PROJETO DE LEI DO DF 
N•14, DE 1989 

Discussào, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 14, de i989, de iniciativa do 
Oovernãdor do Dldrfto FedeiaJ, Que suSpende 
a aplicação da Lei nr 8, de 29 de dezembro 
de 1988, tendo . 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 64, de 1989, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 

3 

PROJETO DE RESOWÇÃO. 
N• 201, DE 1988 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Res_olução _n9 201, de 1988, de iniciativa da 
Comissão Diretora, que cria cargos em comis
são do Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores, na Subsecretaria de ComissõeS, e 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 73, de 1989, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, 
favorável, com voto do Senador Roberto cam
pos. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1982 
(n9 36279, na Casa de origem), qUe- altera 
a redação do art. 189 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 e determina 
outras providências. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1982 
(n" 2.004n9, na Casa de origem), que mOàlw 
fica a redação do art. }9 da Lei n9 4.281, de 
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8 de novembro· de 1963. que "institui abono 
especial, em caráter permanente, para apo
sentados da Previdência Social." 

6 

MA TÉRJA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara no 110, de 1982 
(n9 1.569179, na Cãsã: ae-odgéin), que asse
gura a todo empregado o salário-assiduidade, 
e determina outras providências. 

7 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n~ 255, de 1981 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que introduz alterações na Lei 
Complementar n~ 11, de25 de maio de 1971, 
que criou o Prorural. 

'8 

MA TÉRJA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senaao-n~_ 3_12, de 1981 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que-aCrescenta dispositivo à Lei 
Complementar o-? 11, de 25 de maio de 1971, 
que instituiu o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural. 

9 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do SenadO n~ 339, de 1981 
- Complementar, de autoria: do Senador 
Humberto Lucena, que acrescenta dispositivo 
à Lei Complementar n? 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PIS e _o Pasep. · 

10 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado nç 342, de 1981 
-Complementar, de autoria do Senador Nel~ 
son Cameiro, que introduZ alteração na Lei 
Complementarnç 11, de25 de maio de 1971, 
que instituiu o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 
minutos) 

DJSCilRSO PROf'i(ff'IC/ADO PELO SR. 
A aRE O MEL LO NA SESSÃO DE 
15-5-89 E Q(JE, E/YTREOilEÁ REVISÃO 

DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS· 
TERIORME/YTE 

O SR. ACIREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.)_ --,- Sr. Presi
dente e Srs.-Senadores-, o prOfessor Argemiro 
Procóplo, pesquisador de ecologia e proble
maS am~niCos âesde 1980, atualmente pro
fessor do Departamento d~ Política e Relações 
Internacionais da UNB, freqüentemente vem 
apresentando, através da imprensa brasilien~ 
se, estudos, observações, anâlises que aparen~ 
temente caem no vazio, como no vazio costu
mam cair assuntos que não sejam de interesse 
imediato, de preferência próxima, de áreas que 
não costumam voltar os seus olhos para hori~ 
z.ontes mais distantes do que aqueles.dos pro
blemas imediatos que os afligem e que asso
lam os vários_ segmentos da sociedade que 
eles representam. Entretanto, Sr. Presidente, 
os assuntos geralmente abordados pelo pro
fessor Argemiro Pro-ç!)pio, principalmente 
através do Correio Brazih'ense, são assuntos 
de interesse máximo-e muito mais profundo 
Ço que aqueles_ eleitorais ou até politicóides 
que costumam interessar, com tanta veemên
cia, a áreas de grande responsabiltdade na 
administração brasileira. 

Agora mesmo, nãq lJl~ posso fur:tar a soli
citar_a V. EX' a transcrição, nos Anais, de artigo 
intitulado: "Ouro, Cocaína e Calha Norte", em 
que esse profundo estudioso destaca tópicos 
da maior gravidade c;om relação _a essa cam
panha antinacional infamante, e, ao mesmo 
tempo, causadora de perplexidade, em que 
parece que, medlan~e u~ orquestra única, 
nações cMlizadas do Mundo se reúnem e en
toam sinfonia de actlSaçôes contra o Brasil, 
como se_ ele fosse o responsável pela situação 
de aflição ecológica do Planeta e causasse, 
ad futurom, a necessidade de as populações 
emergirem na direção de extramundos, de 
planetas habitáW!i~ já que _este aqui ~~rja 
ImpraticáveL 

Quero, ainda, destacar o empenho dos de
fensores daquela área brasileira, entre os quais 
o nosso querido Senador João Lobo, repre
sentante do chapadão piaWense, quando en
fatizam que o que ali sobrevive é, antes de 
tudo, um forte, como já dizia Euclides da Cu
nha, e os próprios pássaros perecem. 

Nesse artigo, -_o Professor Argemiro Procó
pio assinala o contrabando do ouro, que, se
gundo ele, tem quase 2/3 do total da produção 
nacional extraídos da região Amazónica. Dois 
terços do ouro que s_e_ extrai neste Pais acom
panham a proporção ·geográfica daquela re
gião, que tem sido tratada e olhada, justa
mente dentro da apoucada visão imediatista. 
como se Brasil não fosse, e sim um retalho 
apóCrifO âe uma Nação que somente viceja 
nas áreas chamadas industrializadas e somen
te_ se- projeta no campo internacional taivez 
da Bahia até o RiO Grande do Sul. Felizmente 
essa campanha negativista e envenenadora 
está prestando sem querer um beneficio ines
timável ao nosso País e à região Amazônica: 
é ~~está fazendo se voltarem para Já as aten
ções dos no_ssos patrícios que, de repente, 
se estão apercebendo que a Amazônia é tam-

bérri_B.Tasil e qUe aque"ta região imensa é um 
repositório de riquezas que não pode ser entre
gue _à cob-iça internacional, nem aos apetites 
vulpinos daqueles que sabem compreender 
o quanto ela vale e o quanto tem sido desvalo
rizada em nossa Pátria. _ 

Diz este artigo: 

"No Brãsil, casO o ouro foSSe legalmen
_te comercializado substancial seria Sua 
contribuiÇão na solução da crise finan
ceira e económica, sedenta que está a 
Nação de investimentos em setores pro
dutivos. 

Na Amazônia já se pode ver que o ban
ditismo do ouro está sendo acobertado 
pela máfia da cocaína. 
_ Muitos dos aviões que trazem a pasta 

da coca, ou ela já pronta e embalada para 
o consumo, chegam igualmente com q 
mercúrio proveniente do México, cujo uso 
a9or~ aqui é proibido nos gaiimpos por 
leí." - ~ 

Oaro que há interesse dessa máfia, à que 
se refere o articulista, na não-ocupaçãO da 
Amazônia por forças responsáveis, forÇas mm
tares, para que ali possa continuar aquela fa
zenda, aquela tranqüilidade do cultivo do ipa
du e de produtos similares, que a coca e o 
contrabando de ouro sejam amplamente utili~ 
zados sossegadamente por eles, o que não 
poderia ocorrer nas cidades turbulentas e nos 
locais aglutin~~dos. 

"Quailto menos desenvolvida, rnenos 
habitada, menor for a infra-estrutura de 
vigilância cíViCa, policial e militar, tanto 
melhor para a prosperidade das planta
ções, fabrico da coca, contrabando, eva
sã.o de _riqueza ·e ·a- 'depredação impune 
da própria natureza. 

Trata-se de uma denúncia grave, de grande 
seriedade, uma denúncia até muito perigosa, 
mas é _nosso d~er fazer-lhe eco neste Plená
rio. Somos desengajados e ecumênlcos, wn 
modesto representante do povo do Amazonas, 
que aqui chegou, talvez, pelas mãos hliste~ 
riosas do destino, para também deixar_ um de
poimento humanitário em favor _do Brasil e 
das próprias gentes, que poderão _encontrar 
na Amazônia a redenção do sofrimento, da 
dor e da amargura, proveniéntes da miséria, 
d.,_ pobreza, do abandono e da desassistência.. 

A Amazônia é o pote de ouro que fica no 
fim do arco-íris, mas não o pote de ouro mirf
fico, nã.o.o pote de ouro sonhado, não o pote 
de ouro ilusório: é concreto, é objetivo, é real, 
desde que o Brasil escute a palavra daqueles 
que falam em idealismo, desde que a sua mo
cidade empunhe a bandeira da sua idade e 
saiba lutar pelos ideais, pelas suas retvindi~ 
cações, porque a verdade é que eu, na curva 
dos meus 65 anos, ainda acredito que-o idea
lismo existe e que a mocidade mete o ombro, 
erra muito, como dizia o meu saudosb General 
Leônidas Cardoso, Deputado, junto com di~ 
versoS outrós que aqui se encontram, rios idos 
de 1955 e seguintes: · --· 

- -"A mocidade mete o ombro; erra mui
to, mas a ela cabe, principalmente, a res-
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ponsabilidade de levantar assuntos que 
a covardia, o temor, a pusilanimidade, a 
prudência e, às vezes, _até, o bom senso 
de outros, impedem que sejam trazidos 
à divulgação e à análise das inteligên
cias." 

"Aqui no Brasil, a presença militar na 
Amazônia, recentemente reforçada pelo 
Projeto. Calha Norte, está-se transforman
do _em obstáculo, incomodando s_ensivel
mente os_neg6cios da cocaína, do narco
tráfico, do tráfico ilegal do ouro." 

São assev_erações do Professor Argerrtiro 
Procópio. 

Realmente, parece não haver interesse em 
que se concretize o Projeto Calha Norte, por
que ele insta] a quartéis- que já ouvi o General 
Leônidas P"tres Gonçalves chamar de campai
nhas - ao redor da área regional e esses 
quartéis são seguidos de pequenas colónias, 
de núdeos habitacionais, que são atalaias para 
vigiar a fronteira do Brasil, como atalaias são 
aqueles seringueiros, aqueles heróis que lá, 
no âmago da selva, no seu tugúrio, na solidão, 
solidão_dos rios que passam e das áreas com
pactamente florestadas, parecem converter
se, sem mujiques, das estepes verdes, como 
dizia o saudos_o Alvaro Maia, ali cumprindo 
sua vocação de solidão para, ao mesmo tem
po; construírem de forma invisível a história 
de urna Nação que, talvez pela sua miscige
nação, pela sua condição de mistura dos po
vos, das raças do mundo, esteja destinada 
misticamente a simbolizar a própria harmonia 
universal e a solidariedade dos povos. 

Então, Sr. Presidente, temos o dever de assi
nalar esses fatos, concluindo, nos sublinhados 
que fonnulamos, a frase deste artigo que estou 
transcrevendo nos Anais da Casa, que o Pro
jeto Calha Norte fere interesses, ao impedir 
a expansão dos tóxicos, contraria grupos po
derosos que se empenham em desmoralizá-lo 
juhto à opinião pública nacional e internacio· 
nal e são, sem dúvida, agentes da campanha 
pubJJcitária mUndial que se move contra oBra
sil, acusando-o de ser o responsável pelo "efei
to estufa" e outros fenômenos de decadência 
planetária que têm sido tão postos em desta
que, que têm estado tão na moda através da 
imprensa. 

Estou cumprindo o meu âever, acho que 
a imprensa brasileira devia fazer o mesmo, 
como o seu dever está cumprindo esse jovem 
Professor que, segundo informações que tive, 
está partindo para a Alemanha para continuar 
a exercer o seu estudo e o s_eu doutorado 
em matéria de alta Sociologia, simbolizando 
assim um desses campeadores, desses solitá~ 
rios beduínos ou, quem sabe, eremitas, ou 
ta1vez caminheiros dos desertos vermelhos do 
Arizona, naqueles filmes de co~oy, nos quais 
vemos_ o mocinho que, ao assovio de um "Oh! 
Suzanal" qua1quer, vai troteando na área de
sértica, levando consigo a soma das desilu~ 
sões pelo mundo habitado e civilizado e que, 
ao mesmo tempo, reveJa a vocação de certos 
espíritos singulares que preferem a solidão ao 
bulício dos aglutinados humanos que, esfu
ziando alegria, acreditam na cor, no ruído, e 

,. s§lo os grandes estóicos de todas as horas. 

O Sr. Mário Mala- V. ~me permite? 

O SR. AQREO MELLO- É uma grande 
honra para mim receber um aparte do Sena
dor Mário Maia. Aliás, eu já estava estranhando 
que 0- náo fiZesSe, porque o s-enador Mário 
Maia é um profundo conhecedor da ciência 
arnazônlca nos dias atuais. 

O Sr. Mário Mala.-- Não tanto quanto 
V. Ex< 

O SR. AQRE:o MEU..O ~Muito obriga
do. Quem me dera ser o dentista que V. Ex" 
é._Aceito o aparte de V. EX' como, talvez, o 
de outro quixotesco que, nesta área de caci
ques, é índio como eu. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Aureo 
-Meuó, ·v. Ex", com esta alma de poeta, está 
fd.ando das coisas da Amazônia de maneira 
a mimetizar_ 6 seu cO!ori_d_o_ e __ a_ sua multipli
cidade de aspectos. Có_rilo V. Ex-' e a Casa 
sabem, a Amazônia foi uma revelação dos es
panhóis. A penetração da Amazônia ocorreu 
um pouco diferente do que foi o resto da con
quista e exploração do Brasil. Mercê do Trata
do de Tordesilhas, como V. Ex• tão bem Co
nhece, os limites para a chegada dos portu
gueses às terras brasileiras eram estabelecidos 
por ·uma linha que descia de Belém, até ao 
que_corresponde, hoje, ao Arroio Chul. Portan
to, a revelação da Amazônia foi feita pelos 
espanhóis, via Pacifico, quando Francisco de 
Orellana e Pedro de Ursl]a, em duas fases 
diferentes, desceram dos Andes e, ganhando 
-a grande calha, durante dois anos percorreram 
o rio Amazonas, praticamente das suas nas
centes até_ à foz. Entretanto, nobre Senador, 
a conquista da Amazônia deve-se aos portu
gUeses-ei:3os brasileiros, que,_aos poucos, de
pois de Pedro Teixeira p-enetrar rio acima, ao 
arrepio da torrente da grande ca1ha amazó
nica, foi .;Ué Jquitos e come_çou a plantar aqui, 
ali e_ além, aqueles núcleos de populações ca
boclas, entrosando-se com os índios e fazendo 
a integração aos poucos da Amazqnia, para 
o futuro território brasileiro. Neste período to
do, desde a colonização até a independência, 
V. EX" sabe que a Amazônia tem sido motivo 
da ambição internacional: foram os franceses, 
os -ingleses, além dos espanhóis, que já eram 
donos, porque o grande império do Vice-Rei
nado do Peru, pelo Tratado de Tordesilhas, 
se estendia do Peru até à linha de Tordesilhas, 
em Belém. Portanto, a Amazônia, àquela épo
ca, era uma Amazônia espanhola e não portu~ 
guesa. A saga dos portugueses, juntamente 
com os brasileiros, nordestinos, os luso-bra~ 
sileiros, conquistou a Amazônia para nós. Pre
cisamos, no atual momento, integrá-la. Ela 
foi revelada pelos espanhóis, conquistada pe
los portugueses, e precisa ser integrada ao 
patrínlôi-UO nacional í;iefinitivamente,_ através 
das ger:a_ções presentes. E novamente, como 
tantas ve;zes, do _outrora mais remoto e do 
outrora mais recente, ela está sendo, no mo
mento, vítima da ambição e da cobiça interna
cionais, como tã,o bem tem feito referência 
o nosso_ decano dos amazonólogos, Artur Cê:
sar Ferreira Rei.$, em seus livros. Não sei ainda 
da política do Projeto Calha Norte com refe-

rência ao desbravamento da porção setentrio
nal do rio_ Amazonas. São de grande impor
tância não apenas as estradas de penetração, 
como a Calha Norte, como a Transamazônica, 
como a BR-364 e outrãs -qUe conquistam -a 
orla ocidental do Brasil, integrando-a definiti
vamente ao territó_rio natur~, fie fonna política, 
OConômica e sociaL Os problemas que V. Ex" 
está abordando neste instante são de aJta reJea 
vância, porque tratam da mineração do ouro, 
que, segundo o noticiário e as prospecções 
geológicas, é de grande incidêncfa no Estado 
de Roraima, naquelas paragens de fronteira 
com a Colômbia e com a Venezuela Portanto, 
é uma aspiração nacional ampla- não nacio
nalista, mas nacional-, a integração dessas 
fronteiras à economia e à sociologia nacionais. 
E, ao mesmo tempo em que servirão essas 
grandes artérias de penetração para a segu
rança nacional, também servir.ão para a segu
rança e a conservação da natureza amazónica, 
desde que tenhamos uma modificação do 
conceito e não nos atenhamos aos interesses 
imediatistas da sua exploração sem ver as ge
rações futuras. Vendo por este ângulo, essas 
artérias de penetração seriam até os elemen
tos de acesso à ciência e à tecnologia para 
a preservação e a Conservação da natureza, 
para o bem-estar da sociedade brasüeira. Para
benizo V. Ex!' ao se manifestar, através de co
mentário de um artigo de jornal, de uma ma
neira tão eloqüente e poética sobre a nossa 
região, trazendo·a à realidade dos nossos dias. 

OSR. AUREO MELLO-Muito obrigado 
ante o aparte de V.~. como sempre inspirado 
pelo seu patriotismo que espero seja mantido 
neste Senado ou em qualquer uma das Casas 
superiores do Legislativo brasileiro, para que 
o seu exemplo seja motivação para as novas 
levas de Parlamentares que, despidos de inte
resses personalistas, penesem antes de tudo 
nos interesses do Brasil. Agradeço, inclusive, 
a sua presença, acolitado por essa figura tam
bém amazónica de Jutahy Magalhães, que é 
rio e que é árvore, de Afonso Arinos de Melo 
Franco, meu veJho companheiro das lutas en
tre PTB e UDN nos aguerridos tempos de 
1955, quando, de um lado, fervilhava a chama
da "Banda de Música", inimiga figadal de Ju
c_elino Kubitschek e amiga fratenal de Carlos 
Lacerda, e, do outro lado, o velho Partido Tra
balhista_ Brasileiro, de Humberto Molinara e 
-outros combatentes, que faziam com· que o 
poder no Brasil fosse talvez bem mais austero 
e bem mais grave do que nos hodiemos dias, 
quando vemos a sociedade brasileira desvir
tuada e quase bagunçada após um golpe de 
estado inqualificáveJ que, infeJizmente, fez a 
Nação acorvadada e expectante, aguardando 
que a força se deslocasse dos assentos a que 
se havia dirigido, até que a democracia nova
mente erguesse o seu brado. Não esse brado 
ulu1ante e vulpino que, através das hiperbó
licas manifestações, grevistas inclusive, esta
mos ouvindo, mas uma democracia mais lógí
ca, mais racional e menos destrutiva do que 
esta de que nos estamos apercebendo, em 
que há, realmente, um exagero, uma desor
_d_em que não se coadunam com o próprio 
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ensinamento das grandes doutrinas america
na e grega do governo do povo, pelo povo, 
e para o povo. 

Trazem-me até à_memória, V. Ex• e esses 
Colegas que aqui_ se encontram, solitários, um 
conto magnrfico, oco(rido nas Minas Gerais. 
justamente porque vejo aí a figura, sempre 
jovem, de Afonso-Arinos de Melo Franco, ao 
lado, inclusive, deste Presidente tambér:n eter
namente jovem e buliçoso, que é o _nosso cea
rense Pompeu de Sousa, o conto do escritor 
e político Celso Brant, em que S. Ex" conta 
um episódio da antiga UDN - União Demo
crática Nacional, que estava fazendo um comí
cio bastante concorrido em Belo Horizonte, 
com uma multidão impressionante _de afi.ccio
nados, e, de repente, pass_ou a ouvir um orador 
que resolveu profligar "os corruptos do PSD", 
os quais, segundo aquele orador, naquele 
mesmo instante, em outra rua, em outro loc.al 
de Belô, faziam também o seu comício. "Era", 
disse_o_tribuno, "um comício vulgar, um c:_omí~ 
cio-corrompido, com uma m·esa enorme cheia 
de acepipes, de iguarias de toda a sorte, vinhos 
raros até Importados, doces finos, tudo isso, 
cinicamente aapenas um quarteirão daquele 
local em que a UDN, no seu ascetismo e no 
seu idealismo, fazia aquela pregação cívica, 
aquela doutrinação de ciência política autên· 
tica ideal. E, não contentes, disso o orador, 
esses corruptos do PSD ainda trouxeram do 
Rio de Janeiro- aquela SOdoma -Um ban
do de mulheres quase nuas, uma grande 
quantidade_ de bailaririas ·que estão dançando 
lâ para chamar a atenção do público, e assim 
conseguir votos para o Pa-rtido Social Demo
crático". EnqUanto falava, o orador não estava 
reparando - segundo o escritor mineiro -
que a multidão se havia esvaído, e. quando 
ele prestou_ atenção, de seus espectadores s6 
restava um "coronel", se já não me engano 
vindo do Município de João __ Pinheir_o. Porque 
o pessoal todo havia caminhado na direção 
das iguarias extraordinárias, daquele banquete 
formidando que o PSD estava oferecendo na 
outra rua. O pobre orador fez o elogio que 
eu estou fazendo _a _esses solitários, a esses 
cavalarianos do deserto~ que aqui se manti
veram para ouvir a modesta pregação do ho
mem amazónico em favor da sua terra. Mas 
aquele "coronel", segundo Celso Brant, decla· 
rou que ali estava, de fato, ouvindo o orador, 
não propriamente por causa de suas pafavras, 
mas porque havia quebrado a perna, estava 
com_ela engessada e não podia locomover-se_ 
antes de chegar um seu sobrinho, encarre
gado de o levar daquele local, após o comício. 

De maneira que, Sr. Presidente, e eminentes 
Srs. senadores, emb_ora me_ sentindo como 
aquele orador da UNO em sua pregação cMca 
e, ao mesmo tempo, notando a ausêncta da
queles que se foram banquetear no formidan
do ágape que o PSD, o Partido Soctal Demo
crático estava oferecendo àquele pobre povo. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. ACJREO MELLO-Pois não, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -A partir desse 
episódio narrado por V. Ex', gOstaria de citar 

outro exemplo acontecido com o Dr. Rómulo 
de Almeida, figura exponencial da política 
baiana. faJecido recentemente.- Em 1958, o 
Dr. Rômu1o Almeida era candidato a Vice-Go
vemador na chapa que o meu pai, o General 
Juracy MagaJhães, encabecava para o Gover~ 
no da Bahia. E o Dr. Rômufo de Almeida tinha 
um discurs'o que levava normalmente. uma 
hora, uma hora e pouco ... 

O SR. ACIREO MEU..O - Eu conheci 
o Deputado Rómulo de Almeida. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Então, ficava 
·sehij>tetõmo último orador dos nossos comí
cios. E quando chegamos ao Município de 
Terra Nova, foi realizado um comíciO enorme, 

_ com muita gente, muito en~asmo, com o 
sol forte, e o pessoal agüentando bravamente 
aquilo. Quando estava no término da lista Qe 
oradores, veio a falar o Dr. Rómulo de Almeida. 
DaL caiu um temporal incrível e fiquei eu com 
um guarda-chuva, para não deixar que o _0('. 
Rômu1o de Almeida se molhasse. 

O SR. AUREO MELLO- Quer dizer que 
v. Ex' é um reinCidente específico nesta prá
tica.----· 

O Sr. Jutahy Magalhães- Até que, em 
determinado momento, vi que não havia nin
guém na praça, não havia nenhuma pessoa, 
nem alguém com perna quebrada. Não havia 
ninguém mesmo_. Eu disse: Dr. R?mulo, ~
mos terminar o discurso, porque nao há ma1s 
ninguém nesta praça para ouvir. Ele me disse: 
"Não há ninguém aqui, mas está todo mun~ 
nas casas ouvíndo." Então, digo a V. Ex' eStá 
todo mundo nos Gabinetes ouvindo. De modo 
que V. Ex' pode continuar. 

OSR. AUREO MELLO-Muito obrigado 
a V. Ex' Sã_o ~lavras que consolam. O tem· 
poral caiu no plenário, porém tenho a certeza 
de que, nas janelas dos _Gabinetes, há ouvintes 
e mais ouvintes, só ligados, ~cutando o me.u 
discurso ... Tenho até a sensação de que estou 
falando para uma multidão ... 

Concluo as minhã.s pala.vras, Sr. Presidente, 
afirmando que, a_pesar de todas as ausências. 
sei que ainda há muito_ patriotismo, muito ~
forço e idealismo da parte do povo brasflerro 
p~a que _a Amazônia seja integrada ao nosso 
Pws. 

MUitíssimÕ obrigado. (Muito bem! Pafrrias) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR.ÁCJREOMELLOEMSEUD/SCURSO: 

OURO. COCAfNA E O CALHA NORTE 

Argemlro !'rocóplo 

-- Hoje no Brasi1 a mão-de-obra ocupada com 
a produção de ouro está estimada em um 
milhão de homens, u1trapassando de longe 
o emprego que as multinacionais do setor au· 
tomobi1ístico dão juntas. 

-Afirma-se que aproximadamente -metade 
deste ouro é contrabandeada para o exterior. 
O Chuguai por exemplo se transformou em 
grande exportador, apesar de não haver em 
seu território uma única mina. Também se 
acusa a África do Sul de receber ilegalmente 
nosso metal e reexportá-lo como se fora seu. 

Existem informaç6es mencionàndo que a 
Região Amazônica é respoitsável por quase 
213 do totãr da pfocfução aurifera brasileira. 
Muitos são os estudos sobre os _impactos am-

bientais, a poluição do mercúrio e sobre a 
degradaçã~ ecológica generalizada nas áreas 
de produçao do ·ouro. E de se perguntar por 
que tamanha destruição da natureza não des
perta tanto a atenção da mídia internacional 
quanto as lamentáveis queimadas. 

Não poucos são os que na Europa e Esta· 
dos Unidos fazem verdadeiras torturas às c;us
tas do ouro contrabandeado do Brasil. Só 
mesmo em países onde a corrupção e o su
borno se tOmaram- numa constante da vida 
político-administrativa é que se suporta tama
nha sangria e evasão de riquezas. No Brasil, 
caso o O\U'O fosse legalmente comercializado, 
substancial seria sua contribuição na sOlução 
da crise financeira e econômica sedenta que 
está a Nação de investimentos em setores pro
dutivos. 

A impunidade, os caminhOs abertos que 
têm ·encontrado os contrabandistas começa 
deixar daro que a máfia deste_inetal tem pode
rosos aliados dentrO e fora daqui. Na Ama
zônia já se pode ver que o banditismo do ouro 
está sendo _acobertado pela máfia da cocaína. 

Muitos dos aviões que trai:erit a pasta da 
coca. ou ela já pronta e embalada para o con
sumo, chegam igualmente com o mercúrio 
proveniente do México, cujo uso agora aqui 
é proibido nos garimpos por lei. Tais aero
naves não voltam vazias; carregadas, além do 
oUro, retomam com o éter, com a acetona 
e ácido dolidrico em grande parte produzidos 
por firmas norte-americanas senhoras da in
dústria química. 

Como é sabido, tanto ouro quanto .cocaína 
existem fartamente na Amazônia, seja na parte 
dos tenitórlos do Brasil, Peru, Equador, Bolf
via, Venezuela ou Colômbia. Estimativas de 
1987 davam que no Peru -existiam -109.500 
hectares cultivados com a coca, seguido pela 
Bolívia com 40300 hectares, Colômbia 
25.000 e Equador com 51 O. _No Bra_si1, apesar 
da falta de estatísticas confiáveis, prosperãm 
entre índios e caboclos as plantações de ipadu, 
cujas folhas por suas virtudes diz-se que se 
prestam a uma cocaína até de melhor quali
dade que a dos nossos vizinhos. Sáo-cultivos 
quase que impossívea; de serem erradicadOs 
dentro do quadro de exploração de que é viti
ma a América Latina por parte dos países capi
talistas desenvolvidos. Isto porque, ao <:entrá
rio do homem do campo mal pago que lida 
com grande parte dos produtos agrícolas de 
exportação - cotados a irrisórios pre~os no 
mercado internacional - o camponês ou o 
índio que planta a cocaína recebe altíssima 
remuneração. 

Havendo pois quem plante, havendo gente 
de país rico que goste de consumir com muita 
moeda forte nos bolsos, a: ónica coisa que 
necessitam os que estão no banditismo da 
cocaína é tranqüilidade e segurança. Nada 
melhor então que a própria paz da floresta 
amazônica onde o progresso custa a chegar, 
onde a presença do ESta.do brasi1eiro é pratica
mente símbólica. Quanto menos desenvolvi
da, menos habitada, menor for a-infra~estru· 
tura de vigi1ância cívica, policial e militar, tanto 
melhor para a prosperidade das plantações 
de co·ca, contrabando, evasão de riqueza e 
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a depredação impune da própria natureza. É 
bom não esquecer que o refino da copaíl)a 
é uma operação poluente e .sérios seus males 
para a floresta. 

Dentre os segmentos da so.ciedade brasi
leira que têm até agora conseguido resistir 
aos subornos, que ainda não sujaram as m!os 
no _enriquecedor negócio do n~rcotráijcq, es
tão com certeza as Forças Armadas. Isto, o?IO 
contrário do que vem ocorrendo em vários 
países amazónicos cujas autoridades não 
mais çonseguem esconder o envolvimento de 
amplos setores de suas_ forças militares e poli
ciais com a cocaína._ O .cartel de Medelin é 
um trágico exemplo, por ter mergulhado a 
Colômbia numa luta louca, Na Bolívia altos 
escalões rnilitares entrare~m firmes na jogada; 
em 1980 através de_ Ut11_golpe _levaram ao po
der o General G?tr.cia Meza que protegeu e 
fez expandir ,em sua. terra o -narcotrático. No 
Panamá os militares ainda. sustentam Noriega. 
Este ao se: r açusado por tribunais dos Estados 
Unidos, contra-aU~cou .e está no poder mos
trando que tem apoio e grande poder .de fogo 
ao provar o envolvimento de partes.da socie
dade norte-americana nos müionáriOs- cami

, nhos dos tóxicos. O mesmo se pode dizer 
que ocorre no México: ali a lavagem do dinhei
ro de traficantes é parcialmente exe_cutada, 
sendo a ~orp~rcializaç~o, da.. marihuana feita 
a céu aberto, baixo suborn9, Já conhecido co-
mo "mordid~". · 

Aqui no Brasil. a presença militar na .Amazô
nia, recentemente reforçada através do Projeto 
Calha Norte está s_e tran~orrnando em obstá
cuJo, incomodando sensivelmente os_ negó
cios da co_caína. A enorme oposição o rio de 
criticas que vem recebendo este citado Projeto 
no eXterior tem várias vertentes, Não nos referi
mos aqui às originadas JJa dlsputa_com.a Igreja 
Católica que llft".a para manter sob SUil influên
cia os fndios que ela zelósame':lte cat,equi~a. 
Queremos apenas esclarecer que a bem or
questrada campanha contra o Projeto câlba 
Norte pode ter. no gangsterismo _da c..ocaina 
um dos seus possantes instrumentos. Isto por
que os negósjos dos traficantes prejudicados 
ficam com a criação de quartéis modernização 
de aeroportos, introdução de radares, prepa
ração e mobilização de tropas. A construção 
de estradas, de portos fluviais, comunicações, 
significam vigilância e desenvolvimento em 
uma das mais cobiçadas e ricas partes do 
tenitório naclonaf, até hoje meto ao "deus da
rá". 

Grande é o peso dos interesses fmanceiros 
na manipulação das informações junto à opi
niãoa pública: não é total a independência dos 
meios de comunicação da massa escritos e 
faJados diante dos que controlam e manipu
lam o capital. O narc.otráfico tem sólidas bases 
em bancos da Sufça, Inglaterra, Itália, Caribe, 
Panamá, Hon-Kong e Estados Unidos entre 
outros. 

Com o mapeamento dos aeroportos clan
destinos na Amazônia r:ealízado pelos serviços . 
de informações da Aeronáutica e Exército um 
grande número d_e campos de pouso poder~ 
ser bombardeado e destruído isto causa sérios 
embaraços às corporações multinacionais for-

necedOraS de pr9dutos químicos esserciais 
ã.o refrno de cocaína Só do éter- são neces
sários 12 quilos, p8ra que·cada quilo de pasta 
seja transformado em I kg de cloridato de 
cocaína. Sem este oão há como obter o produ
to acabado. 

Em 1988 a Colômbia produziu 31 O tonela
das de cOcaína, repreSentando isso 7.130 mi
lhõ_es de. dólares. Foi o único país da América 
do Sul ~jo PIB teve cresdinen~o. não obstante 
a guerilha e seu caos institudonal. Vale dizer 
que a cocaíná representOU ·ma-iS de toda a 
renda anual obtida com a ~orf:a<;;ão do café, 
até poucO tempo atrás· ó PrincTpàf produto do 
pafs. No caso da Bolívia, a coca sozinha valeu 
600 milhões de dólares contra 400 milhões 
que lhe r_eJJ,deram somandos à totalidade de 
seUs produtos de exportação. 

Finalizando, é por demais simplista pensar 
que a complexa tede da co'caina se limita a 
produtores, consumidores, p"olíticos e policiais 
-cooptados. Em se tratáildo' dé um' negócio 
extremamente lucrativo, -muitas ktltas figuras 
das finanças Jntemacionais,. aparentemente ci
·dadãos -acimá de toda e quakiuer suspeita, 
estão de corpO e alma nele. · · 

O projeto Ca]hã Norte fere interesses no 
que diz respeito à ampliaçãO das plantações 
e refino da cocaína Ao impedir a expansão 
do~ tó~çqs_para_d_entro da_Amazônia brasileira 

· contraria grupos, pode.r:qsos Que se empe
. nham em desmorafízá-lo junto· à opinião públi
ca nacional e internacional. · 

O Profcs~or .Argeniiic · Prô~ÓR,i~ é Pe~l:lisador da 
'ecologl~ep!'cblemás ~mmônicos.de"sde_1980.Atua
mente é professor do Departarilênto Política e Rela
ções !ntemadonais da ünB. 

Pc;>RTARIA 
N• 001, DE 1989. 

· ~O Presidenté dO -Senado Federal, com arrl--
· mO no arügo 43~ dO ··Re!;,i~eTitõ, lnteiTtO, e 
-térido é!ll- vista o que cqnst~ dp processo o? 
-00509118!1-6, fé.Solve designar o Senador 
Louremberg Nunes Rocha, 49 Seqtário da Me
sa Diretora do_ SenadQ Federal. para presidir 
o Inquérite Administrativo objeto do merlcio
nado processo. 

.Õesjgna, tambffi:J,_ para comporem a Co
missão, os assesso~s legi_slatiVos Alayfson Ri
beiro Pereira e Femá:ndo Silva de Palma Uma, 
~cretariada pelo primeiro. 

BraS11ia, 18 de ãbriJ d_e) 989. Nelso!J- Car~ 
neiro: 

ATA DE COMISSÃO 
COI'\ISSÁO DIREfORA 

15~ Rewüão_ Ordinária, realizada 
·· Em 1• de junho de 1989 

Às onze horas do dia primeiro de junho de 
hum mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
de Reuniões da Presidência, reúne-se a Co
missão Diretora do Senado Federal, com a 
presença dos Excelentíssimos Senhores Se
nadores Nelson Camefro, Presidente, Iram Sa
raiva, Primeiro-Vice-Presidente, Alexandre 
Costa, Segundo-Vic~Presidente, Mendes Ca-

nale, Primeiro Sccn!tário, Divaldo Suruagy, Se
gundo Secretário, Pompeu de Sousa, Terceiro 
Secretário, e Louremberg Nunes Rocha, Q~ar
to Secretário. 

O Senhor Presidente_declara abertos ostra
balhos da sessão e apresenta aos presentes 
os seguintes assuntos: 

1-Requerimento n" 284, de 1989, _apre
sentado pelo Senador José_Richa,.solicitando 
ao Poder Executivo-Ministério das Relações 
Exteriores- informações sobre servidores da 
carreira diplomática e de outros quadros inte
grantes daquele Ministério. 

A matéria, após discutida pelos presentes, 
e aprovada e encaminhada à Secretaria Geral 
da Mes~:t para as devidas providências_. 
2-Parecer do Senhor Senador Nabor Jú

nior, SUplente da Comissão D\retora, favorável 
à Prestaçâo de Contas do Grupo Brasileiro 
do Parlamento Latino-Americano, relativa are
cursos concedidos pelo Senado federal no 
exercício de 198.8 (Processo n~ 001401L89-0). 

Os preSentes, após examinarem a matéria, 
aprovam o Parecer e, conseqüentemente, a 
Prestçaoão de Contas. 

3 -Parecer do Senhor Senador Nabor Jú
nior, Suplente da Comissão Diretora, à Presta
ção de Contas _do_ Instituto Tancredo Neves, 
referente a subvenções concedidas pelo Sena
do Federal, no exercicio de 1988, conduindo 
pela realização_ de diligências . 

Após discutirem a matéria, os presentes 
aprovam o Parecer, sendo o Processo reme
tido _ao Institoto Tancredo Neves para que se
jam cumpridas _as .dilig~ncias. 

4- Expediente da Presidente da Academia 
de Letras de BrasJUa solicitando seja_ autori
zada a impressão, pelo Cegraf, da Revista da
quela Instituição. • -- --

A matéria é distribuída ao S.enhor Segundo 
Secretário para relatar. 

5--Representação da Deputada Beth Azi
.ze. 

A matéria é redístribuída ao Senhor Senador 
Antônio Luiz Maya, Suplente da Comissão Di
retora, para relatar. 
. 6-Proposta de_ Convênio a· ser assinado 

entre o Senado Fed~?ral_e a Fundação Nacio
~ nal Pró~Leitura para intercâmbio de material 
hemerográfico e de micrommes e.assistência 
técnica. 

A matéria é distribuída ao Senhor Terceiro 
Secretário para relatar. 

7-Expediente da sei EditQra Ltda - Su
-c;ursal do Rio de Janeiro, propondo assinatura, 
pelo Senado Federal, da Revista "Cadernos 
Germano-Brasileiros", para o ano de 1989~ 

Ê designado o Senhor Segundo Secretário 
para relatar a matéria 
8-Expediente da Presidente do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher solicitando 
seja autoriz-ada a reprodução, pelo Prodasen 
e pelo Cegraf, da publicação "Catálogo dos 
Grupos de Mulheres". 

A matéria é _distribuída ao Senhor Terceiro 
Secretário para relatar. , - _ 
9-Processo n9 005022/89-4 - em que 

AuJo Sanford de Vasconcelos requer suspen
sã~ de se_u contrato de trabalho. 
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É designado o Senhor Terceiro Secretario 
para relatar a matécta. _ _ _ 

lO-Processo n9 007251/89-0,.-- em que 
Sônia Mari_a de Sousa Mendes requer suspen~ 
são de seu contralQ _de tr?lb_aJho. 

A matéria .é d.is:trib_u(da ao Senhor Segundo 
Secretário para relatar. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Vice-Presidente 
que submete à COriliSSão Diretora os seguin-
tes assuntos: . 

l-Parecer ao Processo n9 013684/88-4, 
de interesse de Euros José da Costa Santos 
e outros, sobre restal;lelecimento do paga
mento referente a incorporações previstas na 
Resolução n9 21/80. -

Udo o Parecer, foi levantada e aprovada pre
'liminar no sentidO de que a Comissão Diretora, 
não tome a julgar matérias já decididas por 
Comissão Diretora anterior. 

Em face dessa decisão, fica prejudicado o 
Parecer do Relator e o processo é encamiR 
nhado à Subsecretaria de Administração de 
Pessoal para arquivar. 
2- Parecer favórável ao Processo-,n~ 

004909/89R5, em que Kleber de Souza solicita 
licença para Trato de Interesses Particulares. 

A Comissão Diretora, após examinar a ma
téria, aprova o Pare<:er e_ concede_a __ licen_ç_a _ 
pleiteada. 

3 -Parecer ao Processo n" 005863/89:9, · 
em que a Assefe solicita autorização para im
pressão, pelo Cegraf, de jornal mensal ~ çle 
outros trabalhos nao periódicos. 

Ao ser colocada em: discussão a rna~a. 
o Senhor QuartO _Secretário pede, e lhe ~ con
cedida, vista do Processo. 

Em continuação, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Primeiro Secretário 
que apresenta ao exame dos presentes os se-
guintes assuntos:_ _ _ 

1 -Solicitação de Léa Sayão no ~_entido 
de ser autorizada_ a impressão, pelo Cegraf, 
de uma Elegia. _ _ 

Os presentes disct.tte_rn e aprovam o pedido 
e o encaminham_ ao Senhor Primeiro.S~re
tário para exame_ do material a ser impresso 
e autorização ao Cegrafpara execUtar os-seF 
viços. _ 

2-- Proposta de Ato da Comissão Diretora 
que regulamenta a forma de reajuste dos sub
sidias dos Senadõres.--

Os presentes discutem amplamente e apro
vam a matéria, assinando o respectivO Ato, 
que vai à publicação. 
3-Proposta de Ato da Comissão Diretora 

que disciplina a movimentação de fundoná- _ 
rios e servidores do·Senado_Federal. 

A matéria, após discutida, é aprovada, assi
nando os presentes o respectivo ltto, que va[ 
à publicação. 

4-Processo n9 016261/8"8-7, que trata da 
instalação de uma: Central de Produção de 
Vídeo no Senado Federal. _ 

A matéria é distribuída ao Senhor Terceii'o 
Secretário para relatar. 
5-Processo n' PD-.000683/88-4 - cqn

tendo. a Prestação de Coflta_s do Pro4'1_~~n e. 

do Fundasen, relativa ao terceiro semestre de 
1988. 

A matéria é distnbuídã:- ao Senhor QUarto 
Secretário para relatar, 
_6_- Processo n~ PD-087/89-0 -referente 

· à PrestaÇão de Contas do Prodase_n e do Fun
daSen, relativa aà exerdcio de 1988. 

A_ mãtéria é distribuída ao Senhor Senador 
Antônio LuiZ-Maia, Suplen-te _da Comissão Di-
retora, para relata{. . - -

7-Proposta de_Orçamento do Fundasen 
para o exerCido de 1989. -

- -É -designado o Senhor Primeiro Vice-Pre
sidente para relatar a matéria. 
8-Processo n~ 003806/88-0 - de inte

resse de Wasbington Cardoso_ de Souza e ou
tros. 

É desfQnado o Senhor Segundo Vice-Pre
sidente para relatar. 
9-Processos,n.'~ .014.831/S_f?-0 e 

Ql_5625/8_7_:7 ,-;-_de Jnteresse d~ J9sé Stival. 
__ ~ matéf!a. é qi~~uída. ao Senhor Quarto 
Secretário para ~elatar, · · 

10---: Pro_cessos n~' 008363/88-9 e 
012219/88-6 """":-que-traia-4e. Processo Admi

_nistrativo para apurar abandono de emprego 
do servidor Alexa_ndre Roberto Heck. -

A matéria é distribuída ao Senhor Primeiro 
Vi.ce-Presidente para relatar. 

11 -Processo n9 PD-0075/89-2- conten
do a Pres(af~o- 9e <;:orita~ do" ~odasen e do 
Fundasen, relativa ao quarto trimestre de 
1988. . . - . - . - . 

A matéria é distribuí_da ao Sel).hor Segundo 
Vi~e-Pre~id~nte para relatar.. __ _ 

12-Requerimento no 302, de 1989, apre
sentado pelo Senador Fernando Henrique 
Cardoso, solic::itando ao Poder Executivo -
Gabinete C'IVil ~ informações sobre arreca_
dação e repasse_ do salário-educação. 

A matéria, após discutida pelos presentes, 
é aprovada e encaminhada à Secretaria Geral 
da Mesa para as devidas providências. 

· Dando seqüência aos trabalhos da reunião, 
o Senhor Presid_ente concede a palavra ao Se
nhor'Terceiro SecretáriO que submete à Co
missão Diletora os seguintes assúntos: 
_ c-= Parecer à proposta de realização de 

wTla Série de enç:ontros ''Senado Fed~al e 
Sociedaçle Brasileira", mediante assinatura de 
um "Acordo de Prestação de Serviço Té<:_p.i-

- co~-.~ de COnluriicação Social, da CategOria: q.e 
Credenciarnento não-oneroso"', entre e~ Ca
sa e a empresa Editora Jomalística Silcam 
Ltda. 

A Comissão Diretora decide, antes de diScu~ 
tir o Parecer, anexar a matéria ao Processo 
n~ 0162_6]/88-7, qUe trata da instalação de 
uma Central de Produção de Vr:de_o no Senado 
Federal. 

2·,.__Parecer ao_I=Tocesso ní' 006õ86/89-6, 
de interesse de Estevão ChaveS de R~zetlde 
Martins, favorável à _concessão com ônus limi
tado e propondo que o selVidor, bem como 
outros em i,Pêntica situação, ao_ r_etom.:Jr ao 
trabalho nesta Casa, deverá encarregar-se da 
ie:alizaçãõ de um curso ou seminário interno 
sobre a missão realizada no exterior. 

Os presentes, após discutirem a matéria, 
aprovam integralmente o Parecer. 

Em sec[üéhcia, o Senhor Presiçlente. con
ced_e a palavra ao Senhor Quárto Secretário 
que apreSenta à decisão da Comissão Diretora 
os segUintes assuntos: · · · 

1 -Parecer aia! contrário a eXpediente do 
Presidente do Clube [deal da Terceira ldade 

-soiicitand_o seja autoriZàda- a: frriPréSsâo, pelo 
Cegraf, de inaterial de expediente para a Enti
dade. 

A Comissão Dlretora, após ·examma~· a· ma
téria, aprova o Parecer e indefere ó pedido. 

2.,... PareCer' eira! (avoiável a expediente do 
Presidente da Academia Maçônic:a de Letras 
do Distrito" Federal solicitando seja autoriZada 
a impressão; pelo Cegi"af,.do bOletim daquela 
Instituição. 

Os presentes, após disCutire'ni a,_ timtér'ia, 
aprovam o Parecer, limitando, nO entanto, a 
imPresSão a 5.000 (Cinco mil) exemplares. 
3-Parecer oral contrário a expediente de 

Antônio Bresolin solicit8ndo seja autor.iiciaa 
a impressão, pelO Cegtã:f, do seU livro "ton-

- trastes", . . . 
A Comissão Diretora, após examinar a ma

téria, aproVa-o Parecer e indefere a soUcitação. 
4-Parecer pelo indeferimento de Pedido 

formulado por Décio Braga, no .sentido de ser 
reformulada decisão denegatQria_ dada nos 
Processos n~' _71_3.5/77 -_7., .1. J 9~/78-2, 
2.911/83-3 e 115179-0. . . . . . · .. 

Os presentes _examinam _a roãlérta ~ apro
vam o Parecer indeferindo, assim, o pedido. 

O Senfi.or Presidente. concede, ,então, a pala
vra ao Dlretor-Geral que fraz ao cOnhecimento 
e deliberação d.a.Co.missão D~retora os seguin-

-tes assuntos~ ___ _ 
l-ProCesso n~ 016291/ss--3, que trata de 

acumulação de. ~argos, empregos e funções 
no Senado Federal. 

é: designado Õ- Senhor QuartO- Sectetano 
para relatar a matéria. 
2- Processo n? 0077{12, contendo recur

so, apresentado pelo Senador Irapuan Costa 
,Júnior, aos despachos que indeferiram a lota
ção do servidor Silvino ea-rlos Bo_rges em seu 
Gabinete. 

__ Discutida a matéria, a Comissão- Diretora 
decide, por maiçria, com voto favorável dos . 
Senadores Iram Saraiva e Alexandre Costa, 
rejeitar o recurso interpoSto. 

Oeddem, ainda, as presentes, a~onar a fre
qüência do servidor em tela no pertodo com
preendido entre o pedido de lotação e o inde
ferimento do recurso, 
---3- Prestações de êontaS do. Senado Fede
ral e do FUnsen relãtivas ão exerdC'i6 de 1988. 

A matéria é distfibuídã ao Seilhor Primeiro 
Vice-Presidente para relatar. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente enCerra os trabalhos, às-treze horas, pelo 
que eu, José Passos Porto, Dtretor-OeraJ_ e Sê
cretário da Comissão Diretorª•- ljM'ei a pre
s_ente Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicaçãO. -

Sala da Comissão Diretora, 1" de junho de 
1989~ -Senador 1'/elson Carneiro, Presidente. 
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ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR 
DETCIRISMO 

Grupo BrasUeiro 

Reunião plenária do Grupo BrasJieiro 
da Assodac;áo lnterparlamentar de Turis
mo, realizada no dia 3 de fevereiro de 
1987, para eleição do Conselho e de sua 
Comissão Executiva - t• Convocação. 

Termo de Reunião 

Aos três dias do mês de fevereiro de mil 
novecentos e Oitenta e sete, por falta de -núme
ro, deixou de se realizar a Reunião Plenária 
convocada para eleição da Comis'são Execu
tiva e COnselho do Grupo Brasileiro da Asso
ciação lnterparlamentar de Turismo, confor
me Edital de Convocação pLiblfcado no Diário 
do Congresso Nacional, Seção II, página 4 761, 
de 5 de dezembro de 1986 e SeÇão I, página 
11947, de 6 de dezembro de 198"6. Ass-im, 
para constar eu, Paulo José -Maestr~li, Secre
tário, lavrei o presente Ter'rrto de Re"uniãO que, 
depois de dado ao conhecimento dos presen
tes. será assinado pelo Senhor Pre~dente en:t 
exercício e enviado à publicação. - Rachid 
Saldanha Der.zf. 

Ata da Reunião Plenária do Grupo Bra· 
slleiro da Associação lnterjJarlamentar de 

"Turismo, Realizada, em 2~ convocação, no 
dia 3 de fevereiro de 1987, pata eleição 
do Conselho e de sua Comissão Execu
tiva. 

As dez horas do dia três de fevereiro de 
mU novecentos e oítenta e sete, na Safa das 
Comissões de Relações Exteriores do Senado 
Federal, realirou-se, em segunda convocação, 
a Reunião Plenária do Grupo BraSileiro da N,. 
sociação (nterparlamentar de Turismo, con
forme convocação publicada no Diário do 
Congresso· /'facfonaf de · 5 de dezembro de 
1986, Seção II, página 4761 e seção J, página 
11947,de6 de dezembro de 1986.Assinaram 
o Uvro de Presença 17 Senhores· Parlamen
tares. O Senhor 1 ~ Vice-Presidente, no exer
cido da Presidência, em virtude da expiração 
do mandato parlamentar do Senhor Deputado 
Marcelo Unhares, usou da palavra para enalte
cer e testemunhar a eficiência da adminis· 
tração do titular ausente, agradecendo, em no-. 
me dele e no seu próprio, a confiança e a 
colaboração recebidas no período _da gestão 
que se findava. Agradeceu, ainda, a colabo
ração prestada pelo SeCretário-Geral do Gru
po, Senhor Paulo José Maestrali e pelos fun
donários We!Jington Franco de Oliveira, F1avia 
Isa Obino Boeckel e Jacy Manhães, r~I
tando a efidênda e o zelo daqueles servidores 
no desempenho de suas tarefas. A Presidência 
comunicou aos presentes o resultado da pres
tação de contas, do Grupo, relativa ao exer
cício de 1986, enviada pelos Ofícios n,. 03 
e 04 de 1987, à Câmara dos Deputados e 
ao Senado Federal, respectivamente, cujos 
saldos apresentaram os seguintes valores: -
BancodoBrasi!SA-Cz$1M3.397,38(hum 
milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, 
trezentos e noventa e sete cruzados e trinta 
e oito centavos); Caixa Econôrnica Federal-

Cz$ 32265,01 (triilta e dois mil, duz.ent~s e 
sessenta e cinco cruzados e um centavo). 
Adianto a, ainda, que após o exame pelo Tribu
nal de_ _ _Contas da União e sua devolução ao 
Grupo Brasileiro, será a Prestação-de Contas 
colocada à disposição da nova Comissão Exe
cutiva e aberta ao exame dos interessados. 
O Sehhor Presidente, declarando a finalidade 
da reunião, mandou que fossem lacradas as 
umas e iniciada a votação. _Primeiro para a 
compoSição dO Cónse.IJ:lo e Suplentes e, a se· 
guir, para eleição da nova Comissão Executiva 
paraOperfódO de 1987-1991. f'_oi apresentada 
chapa _úníca encabeçada Pelo Senhor Sena
dor Saldanha Derii. Procedida a votação, o 
Senhor Presidente, dando por encerrado o 
processo, c6iwido~ os Senhores Senadores 
Odacir Soares e João Calmon e o Deputado 
Ruben Figueiró para servirem como escrutina

= dores. Votaram 17 membros. Aberta a primei-
m encontrados 17 sobrecartas, número coin;; 
cidente com o de votantes.' A aPUração dos 
votos para a composição do ConSelho e Su
plentes acusoú o seguinte resultado: para 
Membros Efetivos do Conselho, 'com 17 votos, 
foram eleitos: Senador FranciscO Rollemberg, 
Senador Jutahy Magalhães, SenadOr Lourival 
Baptista, Senador Odacir Soares, Senador Sal
danha Derzi, Senador Vrrgílio Tavora, Depu
tado Albédco- Cordeiro, Deputado Aloysio 
ChaVes, Deputado Ahtonio_ Ueno, Deputada 
Cristina Tavares, Deputado Cunha Bueno, De
putado Daso COjmbra, Deputado Fernando 
Lyra, Deputado Floricerto Paixão,- Deputado 
Francisco Am~r~. Deputado HenriqUe Eduar
do Alves, Deputado Jorge· Arbage; Deputado 
José Freire, Deputado Lúcio Ancântara, De
putado' Márcio Braga, Deputado Melo Freire, 
Deputado Rubem Medina, Deputado Ruben 
Figueiró, Deputado Síqueira Campos e Depu
tado Stélio Dias. Para Membros Suplentes do 
Conselho, também com 17 voto_~.- foram elei
tQs: S~ador Alexandre Costa, Senador Gui
lherme Palmeira, SenadO!- ltãmar Franco, Se
nador João Calmon, Senador João Castelo, 
Seli.ador Mauro Borges, Deputado Aécio Bor
ba, Deputado Airton Sandoval, Deputado Aloy
sio Teixéira, Deputado Aluysio Campos, Depu
tado Assis Ca:nuto, Deputado Bonifácio de An
drada, Deputado ~O!ges da Silveira, Deputado 
Christovarn Cbiaradia, Deputado Genebaldo 
Correia, Deputado Geraldo Bulhões, Deputa~ 
do Inocêncio Oliveira, Deputado Jorge Viana, 
DeputadoJutahyMagalhãesJúnior, Deputado 
José Camãrflo, Deputado Mário Veloso, Depu
tado Plinio Barbosa, Deputado Sarnir Achoa, 
Deputado Vmgt Rosado e Deputado Virgüdá
sio de Se>nna. A seguir foi aberta a segunda 
urna, tendo sido encontradas 17 sobrecartas, 
número coincidente com o de votantes. A apu
ração para a eleição da Comissão Executiva 
ac~ou_o seguinte resultado: Presidente- Se
nador Saldanha Derzi, com 17 votos; J9 Vlce
Presidente- Senador Francisco RoUemberg, 
com 17 votos; 29 Vice-Presidente- Deputado 
Fernando Lyra, com 17 votos; 19 Secretário 
- Deputado j_os_é Camargo, com 17 votos; 
2"' Secretário - Deputado Floriceno Paixão, 
com 17 votos; Tesoureiro Deputado Francisco 
Amaral, com 17 votos; Membros Permanentes 

·c Qua~,feira . 7 _ 21j]3 

do'Conselho -Senador Nelson C;arneiro, Se
nador Odacyr Soares e Deputado Aloysio Cha
ves, todos com 17 votos é para Suplente dos 
Membros Permanentes do Conselho o Depu
tado Antonio deno.-Após a apuração assumiu, 
como o-membro mais idoso presente, o Sena
dor Lourival Baptista, para anunciar o resul· 
tado da eleição e declarar empossados os 
componentes do Conselho e da Comissão 
Executiva do Grupo Brasileiro da Associação 
lnterparlarnentar de TuriSmo pãra ·o Periodo 
1987~ 1991. -o sennor SeôéidOi LOurival Bap
tista, convidou, a: seguir, o SenadOr Saldariha 
Derzi para as·súffiír a· PresidênCia. _()Senhor 
Senador Saldanlia Dérii, eleito .Para a· Presi
dência do Grupo agradeceu a co"nfianÇ.3 de 
seus pares, extemando sua disposição dé con
tinuar envidando esforços para engrandecer 
o-conceito da Entidade, visando o incremento 
do turismo quer·no _âmbito Interno quer no 
inteinacional. A seguir o Senhor Presidente 

, suspendeu a reu'nião por _30 miili.tfos Pàra que 
- se redigisse a' presente Ata. Eu, Pa._úlo J~é 

Maestrali, Secretário lavrei a presente Ata. As 
11:55 horas foi reabertà a reunião; téndo sido 
lida a Ata que, colocada em votação, foi aPro· 
vada sem restrições· e após assinada pelo Se
nhor Presidente será enviada à publicação. Às 
·12:05 horas foi encerrada a reunião.- Salda
nha Derzi 

Ata da primeira reunião extraordinária 
da Con:J..issão Ex~cuUva do grupO· brasl
leko da Associação lnterparlamentar de 

·Turismo, realizada no dia 1 O de março de 
1987 - 11• Legislatura. · . 

Às nove horas e trinta minutos do dia dez 
'de março de mil ·novecentos e oitenta e sete, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado Federal. Comparece
ram, conforme Livro de Presença: Senador 

· Rachid Saldanha Derif, Presidente; SerÍador 
' Francisco RoUémberg, 19-Vice Presidente; OeM 

putado José Camargo, ]9-Secretário; Depu
. tado Floriceno PaixãO, 29 Secretário; Deputado 
FranCisco Amaral, TeSOureiro e Deputado An
tonio Ueno, Suplenle dos Membros PelTIJa
nentes do ConselhO. O Senhor PreSidénte, 
dando início aos trabalhos, comunicou haver 
recebido fatura da ASTA- American Society 
of Trave] Agents, Inc., solicitando remessa da 
anuidade de filiação correspondente ao períoM 

· do de 1? de outubro de 1986 a 30 de setembro
de 1987,eigualsolicita-çâoda OMT --:Ofgani
zação Mundial de Turismo, referente ao exer

. cído de 1987. Submetida à apreciação da Co
missão Executiva, foram aprovadas remessas 
de (JS$ 250.00 (duZentos e dnqüenta dólares 
à ASTA e deUS$ 840.00 (oitocentos e qua
renta dólares) à OMT. A segui i foi comunicado 
aos presentes, convenção da OMT para a-13~ 
Reunião dos Membros afiliados daquele ór
gão, dos quais o grupo brasileiro faz parte, 
a se realizar em Granada - Espanha, nos 
clias 26 e 27 de março cortéhte. Estabele~ 
ceu-se o pagamento de ajuda de custo no 
valor de 9 diárias de US$ 200.00 (dÚZ:entOs 
dólares) aos parlamentares e 11 diárias de 
US$ 163.00 (Cento e sessenta e três dólares) 

- aos assessores, para ocorrer com as despesas 
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de viagem e o fornecimento de: passagem aé
rea, na Classe Exec_l.ltiva, para o trecho BSB/ 
Rio/Granada/Rio/BS6. Deliberou-se que a De
legação para o evento s~ria assim constituída: 
Senador Francisco Rollemberg, Senador Oda
cir Soares, Senador Louõva1 J:;3,<;~ptista, Senador 
João Ca1mon, Deputado Aoriceno Paixão, De
putado Roberto Rollemberg, Deputado Rau1 
Ferraz, Deputado Alceni Guerra, Deputado Ju
tahy Júnior e Deputado Heráclito Fortes. O 
Senhor Presidente foi autorizado a fazer con
vite ao Comitê de Imprensa da <:amara dos 
Deputados, para indicar jornalista para acom
panhar a Delegação e convidar, ainda, funcio
nário para assessorar no encontro do CMA. 
A seguir o Senhor Presidente colocou em 
apreciação proposta no sentido de extender _ 
o número de membros da Comis~o EXecu~ --
tiva autorizados a assinarem recibos e docu
mentos bancários, antes possíveiS sOmente ao 
PreSidente e Tesoureiro do Grupo. A Comis
são deliberou a seguinte composição nas assi
naturas conjuntas: O Presidente Senador Ra
chid Saldanha Derzi ou o 19-Vic.e Pre$idente, 
Senador Francisco Rollemberg e o Tesourei
ro, Deputado FranciscO Amaral ou o 1 o-secte-

tário José C amargo ou o 2-?-Secretário, Depu
tado Floriceno Paixão. Determinou, o Senhor 
Presidente_. a comunicação desta decisão aos 
Bancos com os_quais o Grupo mantém opera
çõeS e -àS. direções_ das duas Casas do Con
gresso. Õ Senhor Presidente ~ubmeteu e foi 
aprovada a filiação do Senhor Deputado Ubi
ratan Piniz de Aguiar. Às 10 h 30 min nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 
e. para Cor'tstar,_-eu Paulo José Maestrali, Secre
tário, la~e! a p~esente Ata que, depois de lida 
e aproVada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e enviada à publicação. -Rachid Salda
nha Derzi~ 

Termo de Reunião 

Aos vinte e s'ete dias do mês de abril de 
mil novecentos e oitenta e- -Sete, pó r (alta de 
matéria, deiXoü' de- se realizar a Reunião Ordi
nária cómibcada. Assim, para constar eu, P;3.u
lo José_ M?ie§.t:fàl~ lavrei o presente Termo de 
ReuniãO qUe, depois de dado ao conhecimen
to da êOrri.iSsàô EXecutiva será assinado pelo 
Senhor Pre5idente e en~do __ à_ publicação.
Presidente. 

Termo de Reunião 

Aos vinte seis dias do mês de maio de mil 
novecentos e oitenta e séte, por falta de maté
ria, deixou de se realizar a Reunião Ordinária 
da Comissão-·Execui:fvà -do Grupo Brasileiro 
da Associação lnterparlamentar de Turismo. 
Assim, para constar eu, Paulo José Maestrali, 
SecfetárlO,lavrei o presente Termo de Reunião 
que, depois de_d_ado ao conheçirnento da Co
missão Executiva será assinado pelo Senhor 

. Pr~_siden~ e en.viado à pu~licaçã~. Presidente. 

Termo de Reunião 

-'-Aos vinte e quatro dias do mês._ de junho 
de mil novecentos e oitent? e sete, por falta 
de matéria, deixou de se realizar a Reunião 

-Ordinár1ã aa Comissão Executiva do GrUpo 
_Brasileiro da A$ociaç:ão lnterparlamentar de 
-·Turisnl.o. Assiin, para'constar eu: PaUlo José 

Maestrali, !?ecretário~ lavr_ei O presente Teimo 
de Reunião que, depois de dado ao conheci
mento- da ComisSão Executiva será- assinado 
p_elO senhor Presidente e ehviadõ à pul5lica
ção. -Presidente.. 
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1-ATA DA 73• SESSÃO, EM 7 DE 
JQNHO DE 1989 . 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 - ComunJcação da Presidên
cia 

- Referente ao tempO· destinado aos 
oradores do EXpediente da presente ses
são, que será dedicadO _a homenagear o 
sesquicentenárlo de nascimento _e_ cente
nário da morte de Tobias Barreto de Me
nezes. 

Oradores 
SENADOR ALBAf'/0 F8A/'ICO 
SENADOR FRANCISCO ROLLEM-

BERG 
SENADOR JAMIL HADDAD 

O SR. PRESIDEf'!TE NELSON CARNE/
RO-Fala~ociativaemnome-daMesa. _-

1.2.2- Discurso do Expediente 
(prorrogação) 

SENADOR ODAC!R SOARES- Escla
recimentos sobre noticiário-da imprensa 
sobre irregularidades na aplicaçãb de re
cursos do IPC. 

1.2.3 -Parecer 

- N9 8V89, redação final do Projeto 
de Lei do DF n9 8/89, que altera o art. 
93 do Decreto-Lei n"' 82, de 26 de dezem
bro de 1966, e-dá outras providências. 

1.2.4 -Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Sen94o~no _138/89, 
de autoria do Senador Francisco Rqllem~ 
berg, que dispõe sobre a pubUcação das 
obras completas de Tobias Barreto pelo 

SUMÁRIO 
Instituto Nacional do Livro e dá outras pro
vidências. 

- Projeto de Lei do Senado n9 139/89, 
de autorta do Senador Hugo Napoleão, 
que dispõe sobre a realizaçáo de eleições 
prévias no âmbíto dos Partidos Políticos .. 

1.2.5 -Requerimento 

- N9 307/89, de autoria do Senador 
Af011So-Sancho e outros Senadores, solici
tando que o tempo -destinado aos oradores 
do Expediente, de s_essão a ser rnaicada, 
seja dedicado a homenagear o cpmpositor 
e cantor Luiz Gonzaga. 

1.2.6- O!lcios 

· ::_ N• 19 e 22f89, do Senador Cld.Sa
bóia de CaNalha, comunicando a aproVa
ção pela Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadariia dos Projetas de Lei do 
-Senado n~ 49 e 87/89. 

1.2. 7 - Comurúcação da Presidên
cia 

- Prazo para interposição de recurso, 
l'df-um décimo da composição da Casa, 
para-qüe os Projetas de Lei do Senado 
r? 49 e 87/89-, sejam su&metidos ao Plená-
riO da Câsa: · 

1.2.8- Requerimento 

--::-:_ N_9308/89, -~e _§l_utori~_ do S~pa_dor 
Hugç•_ ~apoleão, solicitandq_ dispensa _de 

_ interstício e prévia distribuição -de avulsos 
para o Projeto de Resolução n? 28/89. 
Aprovado. 

·t.2.9 -Comunicação de Uderança 

SE/'iADOR MAR CONDES GADE/.JiÀ
Telex do Presidente do ParlamentQ L~ti-

no-Americano, sobre a situação dq Pana
má. 

1.2.10- Requerimentos 

- N9 309/89, de urgência para o OficiO 
S/11/89, relativo a pleito_ do Governo âo 
Estado do Paraná. 

-N9 310/89, de urgência para o .Projeto 
de Lei do Senado h 9 127/89, qUe dispõe 
sobre a propaganda eleitoral gratuita em 
1 989~ e dá outras providências. 

1.2.11 --COmunicações clã PTC:si- -
dêncla 

- Convoc-aÇão de sessão conjunta a 
realizar-se diã ~O do c:orrente,. às 1 ~ horas, 
para homenagear a República da França 
pelo transcurso do bicentenáriO da Revolu· 
ção francesa. . 

- Arquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n"' 80/86-DF_-e abertura de_prazo 
por 48 horas, a partir deste momento, para 
a interposição de recurso de 1/1 O dos 
membros do Senado no sentido da trami
tação do projeto. 

- Retificação no despacho inicial no 
Projeto de Lei da Câmara n9 4/89 e o envio 
da matéri~ à Comissão de Constituição, 
Ju:~ça e Cidadania. _ ~ . . 

- Recebimento do Ofício n? 8!12/89 
(n" 156/89, na·ari9em), do Governador do 
Estado do Piauí, ·solicitando, autorizaçáo 
do Senado_ Federal a run de que aquele 
Estado possa realizar operação de emprés
timo externo no-valor deUS_$ _ 
3o;ooo~ooo~.oo~para os nnS que esPecifica. 

- Recebimento da 1'1ensagem n9 
1_16/89 (n9 243/89,_ na origem), pela qual 
ci Senhor Presidente da RepúbliCa, solicita 
autorização para que a Companhia do Me
tropolitanO de São Paulo possa contratar 
operação de crédito no valor correspon-
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PASSOS PÓRTO 
DiretorMGeral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

dente a 135.87.0,58.0TN d~ novembro de 
1987. 

- Recebimento.da. M.ens~gem n~ 
39/89-DF (n~ 29/89._n<! orige"m), do Gover
nador do Distrito Federal, submetendo à 
apreciação do Senado FeQer~l Petermina
ção _.de S. Ex' com referência a.o pag<lmeri
to, ao próprio Govemado_r e _seus Secretá
rios, dos vencimentos do mês dE: janeiro 
do ano em curso sem ç reajuste estabe
lecido para os dem~is servidores do Dis-
trito Federal. -

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei__do DF n" 7, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Fede
ral, que institui normas para atualização 
monetária de débitos com a Fazenda Pú
blica do Distrito redera], altera o Decre
to-Lei n9 82, de 26 -de dezembro de 1966, 
e dá outras providências. Aprovado. À Co
missão Diretora pata redaç:ão final. 

Projeto de_ __ L.e_i__do DF n9 ~4 .. _ de 1989, 
de iniciativa do Govem;:1dor do Distrito Fe
deral, que suspende a aplicação da Lei n~ 
?· de 29 de d_e~mbro de J 988, Aprovado. 
A Comissão Dir_etóra para redação final. 

Projeto de Resglução no 2_0 L _ _de 1988, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que cria 
cargos em comissão do a-ru-po-Direção e 
Assessoramento.Superiores, na Subsecre
taria de ComissóeS~:e clá outras providên
cias. Retirado da pauta para reexame da 
Comissão Oiret9ra, nos termQS do Reque
rimento n~ 311/89, após usarem da palavra 
os Senadores Jarbas Passw[nho, Marçon
des Gadelha, Jutahy Magalhães e Cid Sa
bóia de Carvalho. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 98, de ]gs2-
(n9 362179, na Casa de origem), que altera 
a redação do art. 189 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5A52, de 19 de maio de 1943 
e determina outras providências. Dedara
do prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de_ Lei da Câmara n"' 104- de 
1982 (n9 2.004n9, na Ca$a de Õri9~i-n), 

EXPEDIENTE 
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_que mcx:l_i_fi_çª'_a,_ redação do art. 19 da Lei 
n"' 4.281, de 8 de novembro de 1963, que 
''institui ~b:ono especial, em caráter perma
nente, para aposentados .da Previdência 
Social''. Dt:e,la,rado prejudiClldO. Ao Arqui
vo. 

Projeto de Lei da Câmara n;·110, de 
19_~? (n~ 1.569n9, na Casa de origem), 
que assegura a todo empregado o saláiio
assiduidade, e determina outras providên-

- das. Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. 
Projeto de Lei do'Senado no 255, -de 

1981- Compleiliehtaf, -de aUtOria do Se
nador Nelson Carneiro, qúe ihfroduz alte
rações na Lei Complementar n" 11, de 25 
de maio de 1971, que criou o Pro rural. 

_ Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. --
Projeto de Lei do Senado n"' 312 de 

1981- Complementar, de autoria d~ Se
Dador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar no 11, de 
25 de maio de 1971, que instituiu o Progra
ma de Assistência ao Trabalhador Rural. 
-Dec/a.'".ir.io-prejudic-ado. -,A .o Arqtii':c. · 

Projeto _de Lei do Senado n"' 339, de · 
1981- Complementar, de autoria dq·Se
nador Humb:erto Lucena, que acrescei1ta
dispositivo à Lei Complementar no 26, de 
11 de setembro de 1975, que unifiCou o 
PIS e o Pasep. Declarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado no 342 de 
1981- Corriplemehtar, de autoria do'se
nador Nelson Carneiro, que introduz altera
ção na Le_i Complementar n"' 11, de 25 
de maio de 1971, que instituiu o Programa 
de Assistência ao Trabalhador RuraL De
darado prejudicado. Ao Arquivo. 

0 -- 13.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

,__Oficio n~ S/Ü/89; em regime de ur
gênCia, nos termos do Requerimento no 
309/89, lido no Expediente. .Aprovado, nos 
termos do Projeto de Resolução n9 29/89, 
após parecer proferido pelo Senador Leite 
C~aves. À Comissão Diretora para a reda
ção fínal. 

-Redaç~o final do Projeto de Resolu,
çáo n~ 29~89, em regime de urg'êrtcia. 
Aprovada. A promillgação. 

-Projeto de Lei âo Senado n~ 127/89, 
em regime de urgência. Aprovada a extin
ção ~da urgênCia, nos termos do Requeri
mento n9 .312189, após 'pãrecer Proferido 
pelo Senador Cid Sab_óia de Carvalho, ten
do usado da palavra os Senadores Leite 
Chaves, Divaldo Suruagy, Edison Lobão, 
Mauricio Corrêa, Jarbas Passarinho e·João 
Menezes~ 
-~Requerimento n~ 307/89, lido no Ex

~di:_nte da presente sessão. Aprçwad_o. · 

1.3.2 - Disc..;.,sos ~pós a ordein do 
Dia 

SENADOR JA/?BAS PASSARINHO, co
mO Uder - Informações prestadas pelo 
Ministério do Exército a respeito de mano
bras militares no pantanal mato-grossen-
se. -

SEI'iAOOR. MÁF/10 MAM- Denúncia 
~o_ Sllidicato dqs .JornalistaS ProfiSsfonciis 
dO DiStiito_Feaeriât soore -ã-ocorrêhêia de 
demissão no setor, após a -realiZaÇãO do 
movimehto grevista da classe. A Educação 
no Brasil. 

SENADOR EDISONLOBÃO.,.. Afi.sp
ciação dos Municípios da Região T ocanti
na-M.A,. apoiará candidato à Presidência da 
República que se comprometer _a dar con
tinuidade a ferrovia Norte-SuL 

SENADOR LOGRIVAL .BAPTISTA
Falecimento de Valteno Menezes. 

SENADOR NELSON wEDEKIN-Pre-· 
visões econ_ômico-fi_nanç:eiras do Governo. 

SENADOR HGOO NAPOLEÃO -lnsti
t!,.!iç:ão d~ eleições prévias no âmbito dOS 
partidos políticos. 

1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4 -ENCERRAMENTO. 

2-DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Senador Lourivai-Baptista, proferido 
na ses.são de 6-6-89. - -- - -
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3-ATO DA COMISSÃO DIRETO
RA 

N' Jl/89 

4-SECRETARIA GERAL DA ME
SA 

- Resenha das matérias apreciadas de 
l~>a3Õdematode1989.-

5-MESA DIRETORA 

6-LiDERES E VICE-LÚ>ERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO i> E COMIS-· 
SÕES PERMAJ'IENTES 

Ata da 73~ Sessão, em 7 de Junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de So,usa ::: 

As 14 HORAS E 30 M!NaTOS. ACHAM-SE. 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres- Cãrlos De'_C.?Jrl!
Odacir SOares -Jarbas Passarinho- Carlos 
Patrocínio -João Ca-stei_o ~Alexandre Costa 
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues -
Afonso Sancho- Mauro BeneVides - Lavoi
sier Maia - Raimundo_ Lira - Marco Madel 
- Ney Maranhão -- Maf!sueto de Lavor -
João Lyra - Divaldo Suruagy - T eq!onlo 
Vilela Filho - Albano Franco - Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista - Luiz Viana 
- Gerson Camata -João Calmon - Jamil 
Haddad- Nelson Carneiro- Itamar FrancO 
- Ronan Tito - Severo Goines - Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa - Meira Filho 
- Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacer
da-Mendes Canale- Rachid Saldanha Der
zi-Wilson Martins- Leite Chaves-Affonso 
Camargo -José Richa -Jorge Bomhauseil. 
-Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin- Car
los Chiarelli -José Paulo Biso L 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o_ compareci
mento de 49 Srs. Senadores, H.avendo núl;fle
ro regimentai, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O tempo destinado aos oradores do expe
diente da presente sessão será dedicado <!. hP
menagear o sesquicentenário de nascimento 
e centenário da morte de Tobias Barreto c;le 
Menezes, nos termos do requerimento n" 276, 
de 1989, de autoria do Senador Francisco Ro
Uemberg e outros Senhores Senadores. 

Concedo a palavra ao riobre Senador Alba
no Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB -SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o calendário histórico 
assinala, hoje, dia 7 de junho, a data natalícia, 
o sesquicentenár!o de nascimento do poeta, 
joma1ista, advogado, professor, pensador e cri
tico, Tobias Barreto de Menezes, nasddo na 
Vila de CarTI-põs~·'rlo sertão do Rio Real, em 
Sergipe, em 1839. A efeméride, aumentada 
em sua importância por também acontecer 
neste ano, no dia 26 de junho, o centenário 
de morte do gênio sergipano, é tanto-de Ser-

gipe como é do Brasil, é tanto de Pernambuco, 
-quanto é_ de todos os Estados que s_entiram 
o impacto das idéias irradiadas pela escola 
do Recife, sob inSpiração e liderança de Tobias 
Barreto. 

Nascido numa pequena vila sergipana, To
bias Barreto viveu os primeiros anos de_ sua 
vida com os pais- Francisco e Emerenciana 
Barreto de Menezes -, estudando as primei
ras letras na terra natal. Depois, estudou várias 
escolas, em Lagarto, Estância, com os melhoM 
res professores da época, dentre eles, Dom 
Qulrinà, professor emEstância, que, mais tar
de, viria a ser bispo de Goiás. O entusiasmo 
do m~ino _pelos __ e?tudos animava a famma. 
-oe cedo, uma vocação para o _Latim e para 
a f-1.úsica. Ainda jovem, j~ Tobias Barreto con
quiStava, através de exame público, a condição 
de professol' de Latim em toda a província 
de Sergipe. 

Enquanto formava o seü espírito, na convi
vência com mestres ilustres e colegas futuro
sos, Tobias Barreto revelou seu pendor literá
rio, dedicando-se_ a escrever poemas, publi
cando-os_ nos joranls sergiparros, ou deixan
do-os nos álbuns das moças, pelos lugares 
que freqüentava. 

Por -volta_ dos anos 60, ó jovem Professor 
de latim e poe_ta demonstra Sua· necessidade 
de deixar a província, para buscar, na Bahia, 
uma Oportunidade de elevar sua cultura. Na 
Bahia, existia, então, a Faculdade de Med.ici_na, 
dfftantasQiórias para a ciência e para a cultura 
do BrasiL Na Bahia, teve a oportunidade de 
segWr-o sacerdócio, ingressando no seminá
rio, oli cursar a medicina. Tobias Barreto nem 
quis ser padre, nerri_ niédico. Emboia perma
necesSe -em Salvador, nã capital baiana, de 
março a dezembro de 1861. 

De_VOJta a Sergipe, permanece na Vila de 
campos. Estava de lkeri.ça; Por 6 anos, para 
estudar. E decidiu-se pelo Recife, no Seu dizer, 
a "Cabocla ~Civilizada." que ele vlra do m_ar, 
quando chegou com pouco dinheiro e muita 
vontade de bacharelarMs_e em Direito. As_ difi
culdades naturais de quem chega, as doenças, 
impediram o ingresso de Tobias Barreto na 
Faculdade de.Direito de Recife, imediatamen
te. Faz o curso, de 1864 a 1869, rião, ·sem 
antes, exercer o magistério particular, freqüenM 
tar às r~daçõgs dos jornais, publicar seus ver
sos qUe empOlgavam a massa recifense, infla-

mada pela mobilização em torno da_ Guerra 
do Paraguai. __ 

Em 1867, Tobias Barreto enfrenta o con
c_urso_ para à cadeira de latim do curso prepa
ratório, e, em 1869~ para ã-Cadeira de FiloSOfia 
do Gihásio Pernambucano. No primeiro con
curso, -o prirrieiro -lugar cabe ao Padre Félix 
Vasconc"e[oS_ Barreto, seu parente e conlerM 
râheo. NO Seguhdo cOncurso, em diSputa com· 
o profesSár Jós_é "Soiiano de Souza, passa em 
primeiro lúQar. SOfre-à graride· injUstiça de não 
ser nomeado, sob a al~gação de ser solteiro, 
e o professor "José Sariano, casado._ 

Erh-i869, ·TObias Barreto casa c:om Dona 
Grata Mafalda dos Santos, filha do Coronel 
João Félix dos Santos, senhor de engenho 
no Município de Escada. Advogado, jornalista, 
coin nome feitO nas-Ifdes literárias, riva1izando 
com Castro Alves nas récitas doTeatrQ Santa 
Isabel, Tobias Barreto faz a opção pela advo
cacia. fJXat1do-se em EScada, a partir de 1871, 
então termo da comarca de Vitória de santo 
Antão. 

Quando é criada a comarca de Escada, em 
187 4, talvez mesmo por sua infh.iência~ Tobias 
Barreto já conquistara lugar destacado na vida 
daquela cidade interiorana. Sem perder seus 
contatos com o Recife, sem deixar·de publicar 
seus. artigos e seus poemas, Tobias Barreto 
instala sua própria Upografia e imprime seus 
-próPrios JornaiS, eiTquanto se volta para o estu
do da língua ~lemã. O gênio ser~ipano tomava 
forÇa; -travava cantatas com as novas ic;lêias 
da Europa, e abria um canal novo de comuni
cação -com -os alemães, que representavam 
na Ciência, na Filosofia, na religião e em oufros 
campos cio conhecirri.ento; o que havia de 
mais novo e mais renovador no mundo. 

Tobias Barreto era liberal; havia feito, em 
1870,-Sua- pr-ofissáo de fé, abraçando a causa 
liber81 em Pernambuco. Ein Escada, p-residiu 
ajunta paroquial, e fundou, em 1877, o_çlube 
popular escadense, no qual pronunciou o cê
lebre "um -discurso eni mangas de camísa", 
em que traÇa um painel da dura realidade 
de um país escravocrata, condamando o povo 
a organizar-se e a buscar a realização dos seus 
ínteresses. O diScursõ, uin perfeito diagnós
tico daS c:ond.içóe"S-ae- ViCia e da relaç?lo entre 
o poder do estado e o povo, é, ainda hoje, 
da maior atualidade., porque, infelizmente, em 
muitos mur'ticípios do Brasil, ainda é possível 
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a convivência do atraso, vitimando e infelici
tando o povo. __ _ _ -

Em Escada, por forÇa da sua-Participação 
politica e do seu discurso claro, aberto, pro
gressista, Tobias Barreto conquista, apoiado 
pelo Partido Liberal local, uma cadeira de De
putado à Assembléia Provincial, para o bi~niq 
I87S/I879. o·manàát'O-era a expressão da 
sua popularidade, valorizando sua ação inte
lectual, projetando sua_imagem em toda a pro
víncia de Pernambuco é fora dela. 

Na Assembléia, Tobias Barreto pronunciou 
alguns memorávejs discursoS, Prindpalmente 
quando deferi.deu a educação da mulher, dis
cutindo um projeto que autorizavã um auxHio, 
por parte do GoVerno da ProvínCia,' Para que 
uma moça pemambucana pudess·e estudar 
medicina nos Estados Unidos _ou na Suíça. 
Um dos Deputados, Dr. Malaquias, que era 
médko, defendia a tese de que o _aUXJ1io não 
devesse ser concedido, porque a mulher não 
tinha condições intelectuais para fazer um car~ 
so superior em medicina. Tobias Barreto não 
apenas combateu tão estranha e preconcei
b.losa tese, como admirou o plenário e as gale
rias com uma análise cultural e cientifica que 
dava o valor e a capacidade da mulher corffb 
igual à do homem, numa antedpação, em 
muitos anos, daquilo que viria pelos ventos 
do movimento feminista mundial. Coube a es
ta figura singular que foi Tobias Barreto abra
çar, como fez na defesa da .mulher, causas 
novas, de liberdade, emancipadoras do estado 
mental dos brasileiros. 

Ó Sr. Monso Sancho - Permite V. Ex' 
um dparte, nobre Senador Albario Franco? 

OSR. ALBANO FRANCO -Ouço, cóm 
prazer, o aparte do nobre se·nador Afonso San· 
cho. · 

O Sr. Afonso Sancho- Nobre Senador 
Albano Franco, inicialmente, desejo .congratu
lar-me com V. Ex!', que istá cultUando a me
mória de um grande brasileiro, de um grande 
sergipano. Realmente, no noss_o País, muitas 
vezes, deixam-se passar despercebidos esses 
nomes que merecem todo o respeito, e até 
estimulam os Jovens a dm: continuidade ao 
trabalho de um homem, corno foi Tobias Bar
reto. Sabemos que ele era uma espécie irre
quieta como inquietos sâõ todos os nordes~ 
tinos que têm o espírito de cada vez mais 
aprimorar os seus conhecimentos. De forma 
que quis ser médico, quis ser advogado, foi 
político e, finalmente, defensor inclusive da 
mulher. São pontos que dignifiCam a passa· 
gem da vida de um homem, vamos dizer, de 
um nordestino, que, se fosse para são Paulo, 
dir-se-ia sergipano de 400 anos, mãs como 
é de Sergipe, como se fosse dó Ceará, seria 
apenas um homem. De fo!_I'Tla __ que, ~enador 
Albano Franco, aceite as minhas congratu~ 
laçóes multo sinceras por V. Ex~ inserir, hoje, 
aqui nos Anais do Senado Federal, esta home
nagem a esse grande sergipano. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Se
nador Afonso Sancho, o aparte de V. Ex' vai 
valorizar o nosso pronunciamento, principal~ 
mente quando V. Ex' reafirma a necessfdade 

de reverenciarmos a História, pois nenhum 
Pai§ alcança o seu desenvolvimento sem his
tória. Por isso que, na tarde de hoje, estamos 
comemorando o sesquicentenário do grande 
sergipano e brasileiro Tobias Barretó- e h orne~ 
nageando-o. 

Terminado o m&ndato, sem conseguir re
tomar à Assembléia, Tobias Barreto foi eleito 
vereador em escada, preferindo, no entanto, 
deixar o mandato para assumir o cargo de 
juiz munidPal subStituto. Ele que havia sido 
curador de órfãos, advogado com presença 
permanente n_o f6rmum; chegava ao exercício 
da magistratura, coroando sua vida jurtdica 
naquela comarca, onde passou dez anos vi
vendo e produzindo._ Seu pai, falecido em Segi
pe, sua mãe, em sua_ companhia, faleceu em 
Escada. Aquela cidade, Portanto, despertava 
a senslbilidade do homem e motivava o inte
lectual. Da sua tipografia saíram diversos jor~ 
nais, pequenas folhas com as quais estabe
lecia comunicação com o povo escadense, 
divulgando suas idéias. Também, ali, publi
cava um jornal em alemã, com existência efê· 
mera. Também publicou, em alemão, duas 
moriografias. Uma em 1876- o-Brasil como 
ele é sob o ponto de vista literário - e outra, 
em 1878 --Carta aberta-à imprensa alemão 
- nas quats traçava um quadro da penúria 
brasileira, cslticando_o_aplauso que a imprensa 
germânica dava ao Imperador Pedro I~ então 
em viagem pela Europa. Do interior pernam
bucano, o intelectual lançava o seu protesto, 

-que foi lido e que repercutiu na imprensa ale
mã. 

_Aiforriando escravos que couberam à sua 
mulher e a um seu cunhado, Tobias Barreto 
causara aborrecimento a outros herdeiros do 
seu sogro:- Em revide, o sergipano alforriou 
a todos os escravos do espólio do coronel 
João Félix e, por isso, teve sua casa cercada, 
sua vida ameaçada, resistindo com todas as 
suas forças e denunciando o episódio através 
de duas longas correspondências ao jornal 
do Recife, em agosto de 1881. :Encerrava-se 
o período de Escada,-e -TObias Barreto retor
nava ao Recife, mas famoso ainda, mais pre
parado e mais disposto para empreender a 
sua luta intelectual. Dele, dissera Ernesto 
Haeckel, um dos grandes nomes da ciência 
da época, que parecia pertencer à raça dos 
grandes pensadores. 

A frase de Haeckel causava furor nos meios 
intele_ctuajs de Pernambuco. Em 1882, Tobias 
Barreto enfrenta a banca examinadora, sub
metendo-se ao concurs_o para _uma vaga de 
lente substituto da Faculdade de Direito do 
Recife. O concurso é_ um acontecimento sem 
precedentes,. cornq_ registram os jornais, e co
mO lembraram, em diversos tral;>alhos, seus 
amigos e discípulos, como o. também sergi
pano, Gumercindo Bessa, e o maranhense 
Oraça Aranha.. Tobias earreto renovava, com 
sua prova, os conceitos de direito, comba
tendo a origem-divina do direito e da socie
dade, mostrando esta como um pacto de inte':' 
resses __ dos que a formam, e o direito como 
produto cultural da mesma sociedade, que, 
sendo uma forç:a, aos poucos se transforma, 
até ser força maíor a matar a própria força. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. ALBANO FRANCO- Com muito 
prazer, nobre Senador Mauro Benevid~s. 

O Sr. MaUro Benevides - Nobre Sena
dor Albano Frahco, quando se instalavam no 
País os cursos jurídicos, naquele memorável 
11 de agosto, duas Faculdades, a do Largo 
do São Francisco e a de Qijnda, marcaram 
a presença do estudo do Direito, no Território 
brasileiro. Os nordestinOs,. como Tobias Barre
to, preferiram, até mesmo por uma imposição_ 
de natureza geográfica, a Faculdade de Direito 
de Recife, para ali adquirir os ensinamentos 
reladonados com a Ciênda Jurídica. Se To
bias Barreto pontificou naquela Casa de _ensi
no superior, e se para Já foram também conter
râneos nordestinos - como o Senhor Tho
más Pompeu de Sousa Brasil, bisavô do Sena
dor Pompeu de Sousa, que ora preside esta 
sessão-, da Faculdade de Direito de Olinda.~ 
também emanavam aqueles ideais G]Ue, na 
época de Tobias B~rreto e do Senador Poni· 
peu de Sousa, marcaram a renovação da Re
pública Velhíssima, o fun, portanto, da RepU
blica Velhíssima para o ingresso na Era RepU
blicana. No instante em que V. EX' reverencia, 
pelo seu centenário, a figura inolevidável de 
Tobias Barreto, desejo também, como nor
destino, me associar a esta homenagem, e 
creio que poSSb fazê-lo em nome de nossa 
Bancada, a Bancada do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Se-, 
nadar Mauro Benevides, as suas palavras vêm 
engradecer o noss_o pronunciamento a cerca 
de Tobias Barreto, e principalmente o enfoque 
dado por V. ~. ao se referir à importância 
de Tobias Barreto para os Cursos de Direito, 
no País, especialmente para a velha Escola 
de Olinda, hoje Escola de Direito de B,ecl{e. 

ÃQ-radeço, sensibilizado, nobre Senador 
Mauro Benevides, o aparte de V. Ex", principaiM 
mente ressaltando o que foi Tobias Barreto, 
para o Nordeste e para o Brasil. 

Na cátedra, Tobias Barreto alcançava a gló
ria de sua singular intelectualidade. Jovens esM 
tudantes de muitas províncias abraçavam o 
mestre, tomando-o definitivamente como 
condutor e líder. De volta aos seus lugares, 
os estudantes da faculdade de direito do Recife 
organizavam entidades, criavam escolas, fun
davam jornais, promoviam debates, sac_udiam 
o marasmo das províncias, alertando para o 
futuro. Eram as gerações dóS-ãbOiicionistas; 
nas nJas defendendo o fim da escravidão e 
a organização da economia, através do traba
lho livre. Era_m as gerações dos republicanos, 
dos federalistas, que viam esgotada a manar~ 
quia, perdida e sem representatividade. Eram 
os mais avançados socialistas, que penetra
ram no século XX, firmados no propósito de 
mudanças do Brasll. 

A glória intelectual qu~ realçava sua biogra
fia de pensador e de reformista não diminuía 
o sofrimento causado pelas doenças- doen
ças que levaram a suce~_sivos afastamentos 
da cátedra, e ªo amargor de muitas_ dificul
dades. Ao morrer, no dia 26 de junho de 1889, 
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Tobias Barreto deixava viúva, 9 filhos, muitos o universo da contribuição tobiática ao Brasil. 
livros publicados, muitos oo,tros inéditos, e um O governo, em nome do povo_ brasileiro, deve 
dos mais importantes e fundamen~ls legados proceder a esta justiça que o iloffie de TObias 
que este país já produziu em tQdós os tempos Barreto clama. Espero que 9 _ Pr_esidente da 
de sua história. __ ·- _ _ República, que, enquanto es-critor e intelectual, 

Antes de morrer, é o própriO Tobias Barreto ocupei, na academia brasileira de letras, a ca-
quem desabafa ao seu velho e dileto amigo deira cujo patrono é Tobias Barreto, te-nha a 
Sílvio Romero, sob a sy_~ condição de "pensio- se!lsibiiLdad_e de m_a_rcar a sua gestão com a 
nista da caridade pública", expondo seu esta- edição das obras do grande brasileiro de _Ser-
do mórbido, sua dependência, sua amargura gipe, que deu ã.o Brasil as luzes do novo sécUlo 
diante da vida que lhe reservava um finai triste e da cultura. 
e iiljusto, para quem abriu horizontes, aplainou Er11.-:-0 qUê tinha a dizer, Sr.Presidente. (Muito 
terrenos, criou modelos_ e conceitos novos de bem! Palmas} 
pensar e de agir, ajudando a compreensão O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
do mundo e da vida, nas intricadas rei<:Jções --Concedo a palavra ao nobre Senador Fran-
sociais. cisco Rollemberg, -

Seus amigo~, de várias partes, movidos pe-
los sentimentos de_ gratidão ao mestre e de O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
solidariedade humana, levantaram subscri- cP.N\J:)B -SE. Pronunci.ã o segui!tte discurso. 
ções, dando ao ilu_stre morto o enterro decen- Sêm re.visão do_ orAdor.)..:__ Sr. Presidente, Srs. 
te, e à sua família, alguma coisa para viver senáa6res, em 29 de- _iibrir de 1983,_ ocupWa 
naqueles dias dific:eiS. A faculdade de direito eu a tribuna para levar à Câmara dos Depu-
comprou a biblioteca, toda ela de autores ale- tadoS ã. -proposta de um projeto com o qual 
mães e de _autore_s_ç.Qnsagrados. O governo preteridia eU ver publicada as Obras de Tobias 
de Sergipe, mais tarde, mandou organizar e I3arre~q. . _ _ _ _ _ _ _ 
fez editar as obras completas do gênio sergi- Naquela oportunidade, Sr. Presidente, Srs. 
pano, em 10 volumes, reunindo os estudos Senadores,eupediaaTobias_Barreto,utilizan-
de direito, os estudos de filosofia, os ~studos dO:.me de seus textos, que ele mesmo de(en-
alemães, as polêmicas, as questões vigentes, desse_ó meu pl-ojeto. E TobiaS-Baireto faioU 
os discursos, as poesias em dias e noites, me- de si mesmo-:-quando ~u transcreVi uina carta-
nores e loucos e os vários escritos. que·ele tinha en\riaao -a Carvalho Lima Júnior. 

Hoje, quando é celebrado o sesquicente~ Ele- CoilieÇ:ava dizendo: ·~sou __ na.tui'ãl da Gran~ 
nário de nascimento e o centenário de morte de :,c~pos do Rio R_eal..." e, Por aí afora; To-
de Tobias Barreto de Menezes, sabe-se, com bia"s Bari"etO falou -de Tobias Barreto. E eu 
certeza, que a sua obra é atuaJ, modema, capaz riielimitei a ass1nãr- a justificação do rneu pro-
de criar as_mais sábias referêndas para a com- jeto. Hoje, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, indi-
preensão do Brasil e da soc:;:i~clade brasileira. cadO -tambêm--para hOmeiiageá-lo, de_cidi que_ 

Diversas homenagens, em Sergipe, em Per- eU pi-ópriO falasSe de Tobias Barreto, que pt'o-
nambuco, na Bahia, na Paraíba, no Piauí, e curasse inseri-lo no seu tempo, e no seu tem-
em várias partes do país, marcam a efeméride, po sentir as influências rnesológicas _que mel-
reunindo autoridades, organismos não ofi- dararn a sua personalidade e_ medir a sua io-_ 
dais, e intelectuais que estão debruçados so- fluêndá no témpo em qUe ele mesmo viveu. 
bre a obra monumental do grande gênio mu- AsSinl, Sr. Presidente, o PrOnunciamento de 
lato de sergipe, como· os eminentes profes- hoje é diferente do" proilLinciamento de 1983. 
seres Miguel Reale, Antônio Pai[J'l, Paulo Mer- Naquela ocasião; falava Tobias Barreto; hoje, 
cadante,Junot Silveira, Jackson da Silva Uma, falã o-seu conterfâhe-ó, Um hüiriilde parlarnen-
Rosa Mendonça de Brito, Vamireh Chacon, tai' _q~ re~~~enta Ser_gipe_ nesfe ·senado. 

Nélson Saldanha, Manoel Cabra] Machado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil co-
José de Moura Rocha, Virgílio Campos, Aluízio memora

1
_ no dia de hoje, o sesquicentenárlo 

Bezerra Coutinho, Pinto Ferreira, Luiz Antônio de nascimento do grande Pensador e escritor; 
Barreto, Gláucio Veiga, Manoel Corfeia de An- do humanista, mestre de escolas e gerações, 
drade, que nos dias 7, 8 e 9, 26, 27 e 28 TobiasBarretodeMenezes,omalsilustrefilho 
deste mês, em_ Arac_aju e no Recife, realizam dn sergipe,·um dos maiores brasileiros de to
um seminário em torno da vida, _da obra e dos os ~mpos, hoje vulto reconhecido e reve-
da contribuição intelectual de Tobias Barreto rendado em muit9s. países do mundo. Taro-
ao Brasil. A promoção que reúne 0 governo bém neste ano, celebra-se o centenário do 
do Estado de Sergipe, a fundação ·~Joaquim falecimento do grande nordestino,_ _ _ _ __ 
Nabuco", o CNPq, a universidade federal de Filósoio,_polemista, poeta, jurista. profesSor, 
Sergipe, a fundação "Augusto_ Franc:o" e QU- jornalista, Tobias Barreto~ apesar de ter desa-
tras entidades, representa _uma homenagem parecido em plena maturidade e vigor da sua 
justa e merecida, uma_refle_xão necessária, que atividade intelectual e criativa, deixou, para a 
deve gerar os mais firmes e pertiilentes resul- cultura brasileira, uma obra ciclópica, fertilís
tados cultu_rats, para o serviço das nova,s gera- sima, plena de descobertas, vanguardas e ful
ções, infelizmente, desinformadas do passado Qllfante autenticidade, desafio permanente de 
brasileiro. - múitos estudos no Brasil e no exterior. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a maior . __ ~- õntes d~_ Gilberto Arnado, em 1934, proda
e mais completa homenagem que o Brasil mar a sua genialidade, ou mesmo, de Miguel 
deve prestar ao filho ilustre que foi Tobias 6ar- Real e, em meados da_ d_é_ka_dC)_ de. cinqüe"nta, 
reto, é a de editar a sua obra completa, sob atribuir-lhe o lugar de _nosso primeiro hurha
orientação que amplie com trabalhos inéditos- nista, gerador do culturalismo que_ perpassa 

a filosofia e o direito, o grande filósofo Al_emã:o 
Haeckel, seu contemporâneo. -dizia Sobre To
bias Barreto: ",..me parece pertencer à raça 
dos_grandes pensadores e dos incansáveis tra-. 
balhadore_s". Logo depois;Silvio Romero assi
nalava: "Tobias Barreto foi, certamente, o mais 
notável sergipario no seu tempo: orador, poe~ 
ta,-polemista, crítico _e grande sabedor do direi
to e da literatur"l. alemã, renovou o esplr:ito 
de seus contemporâneos, ensinando-lhes ca
minhos ignorados, doutrinas e idéias da cultu
ra crítica e filosófiCa da pátria de Kant". Graça 
Aranha, seu discípulo, sentenciou, no irúcio 
deSte sécUlo: ':ainda hoje se pode i:lii:er Colno 
se· disse de_ Kant, que voltar a Tobias é_ progre
dir ... fora o. maip~ homem _do Brasil até_ hoje, 
não excedido e nem iguala~o por nenhum 
outro". 

-Me~mo pobre, de obscura e honrada farrlí
lia, Tobias Barreto nasceu em Campos do"Rii) 
Real, e Çl,lmpriu heróica e brilhante carreira 
proftssional, quase toda em Pernambuco, no
tadamente em Escãda e_no Recife, com inex
cedível personalidade _e ta,lento, contra_ toda 
a sorte de dificuldades e_ discriminações- por
não posSuir riqueZas,-nãO tei" "padrinhos pode
rosos" e, principalmente, por ser mulato, qua
se negro. O jurista Roberto Ura, em· precioso 
estudo sobre Tobias, mostra-nos as imensas 
barreiras e injustiças que teve de enfrentar, 
em razão da sua origem e da sua cor, para 
afirmar-se como operário singular na ciência 
e na arte, mostrando, em seu caminho, a pe
cha de "sempre mulato", com a qua1 deno
mina um dos capítulos de seu livro. Tobias 
tinha consciência de sua condição, Orgulha~ 
va•se de sua identidade étnica e jamais capitu
lou: "A viagem de minha vida tem sido fefta 
somente à custa dos meus esforçOS", confes
sava, _ao tempo que reagia: "Os talentos que 
não brilham com luz própria, somente são 
tais porque brilham pela ignorância". 

-ffa verdade, toda a vida de Tobias teve-d.Uã.s 
vertentes paralelas e _simultâneas: ao lado da 
genialidae, da honestidade, da profundidade 
c.om que marcava suas criações e. s.eu conhe
cimento, sempre pululavam as e_rvas dan_il"!has 
do preconceito, da mãidadc;!, d.3 inveja, da me· 
diocridade:, comuns nos meios das elites cul
turais. "A injúria, dizia ele, o ataque anônimo 
ainda não me deixou de menos nern sequer 
um cabelo na cabeça". E orgulhaVã-se: 'Vivo 
só do meu_traDalho e honro-me disso". 

Aos onze anos, O meriino pobre, após os 
primeiros estudos na terra natal, Ve'ió p-ãrã Es
tância, também em Sergipe, onde estuda mú
sica e latim, tarefas completadas em Lagarto; 
onde, aos quinze anos, já leciona a matéria. 
Aos dezoito, já era prOfeSsor concursado em 
1? lugar em ltabaiana, Sergipe. AoS vinte e 
um anos, é famoso poeta, repentista e cantor, 
e ensaia o exercício de uma vocação ecle
siástica num seminário em Salvador, Bahia. 
Mas, no an~ s~uinte,já estar~ definitivamente 
no Recife, onde vai brilhar na Fa<;:uldade de 
Direito, na qual ingressa em 1864, e em diver
sos espaços da arte e da ciência, corilo perso
nalidade única, fascinante, como poeta, ora
dor, declamador, polemista. 
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Em Recife, abre um colégio s_ecund_á_rio on
de ensina francês, latim, história, retórica, filo
sofia e matemática elementar. De 1871 a 
1881, Tobias Barreto vive- _em EsCada, Per
nambuco, onde advoga e faz polítita pelo par
tido liberal. Ali, nessa condição; ele pugnou, 
sem tréguas, pela abolição da .escyavatura. 
Certa vez. escrevel,J: "Eu Qs:seJo a.abolição de 
todas_as institvições caducas, que são outras 
tantas afrontas à dignidade do home_m_; desejo 
a extinção de_todas as ex.crescênc:ias, de tqdo~ 
os órgãos rudimentares. e detl,lrpantes da so
ciedade humana. Neste caso, está a. escravi
dão". Nes.sa cidade, abre l.JIT)a tipografia, onde 
edita alguns de seus livros e de2;e11ÇJs de Jornais 
em português e em !lle_mãp,lí_ngua que apren
dera sozinho e dominªva completamente, nela 
escrevendo, inclusive, muitas obras de filoso
fia, direito, crítica lite_rária #c._Antes, porém, 
durante a vida universitária no_ Redfe, colabo~ 
rara na imprensa acadêmica e nos jornais d_a 
cidade com artigos de filosofi~ e política, e 
publicando poesia. Em 1882, depois de bri
lhante e rumorosissimo concurSo para profes
sor da Fac:ufdad~ de Direito_ do Redfe, ensiita, 
durante sete ~nos, até_ a sua mort~. filosofia 
do direito, direito público, direito criminal, eco~ 
nomia política, prática de processo, entre ou
tras matérias. 

Tobias Barreto foi uma das personalidades 
mais altas _e produtivas na cultura do Brasil, 
no segundo reinado. Ele é quem inicia o movi~ 
mento condoreiro na poesia, que tem em Cas~ 
Iro Alves, com quem troca desafios poéticos, 
a sua estrela malar. É també:m ojnspirador 
e -O chef_e_ da. famosa l;:sçola çlo R~cife, revolu.~ 
ção çultu~al, que revelou grandes_ mestres co
mo Silvio Romero, Artur Orlando, Martins Jú
nior, Fausto CÃrdos.Q, Fª--elante da Cârriara, 
Graça Aranha, Virgllio de Sá Pereira, Oliveira 
!eles, Souza Bandeira, Urbano S~ntos, Fran
cisco Viveiros de c.,_strg, Clovis Bevilâcqua, 
Abelardo Lobo, Castro Alves, Manoel dos Pas
sos, -Gulnercindo Bessa, Nobre de Lacerda, 
ehtre outros. Genial e revoluciotW_rlo, Tol?ias 
foi um mestre da frlOSófiâ.JidQ d.i.tejto, criadOr 
e chefe de escola científiCã:TentOú. renovar 
o ensinO juódico do Pais. Foi também precur..
sor dos estudos germânícOs no Brasil, ~uiturzt 
da qual foi doutor c;::ultor e divulgador- entre 
nós. A propósito, lembremos que, ainda em 
vida, as suas obras tinham circulação e eram_ 
seriamente estudadas_ na Al11!:manha. Em 
1956, o Instituto de Pesquisas fbefo-Ameri
cano da Universidade de Hamburgo inaugu
rou, em suas dependêoc:ía_s, tJma placa come-
morativa do jurista e escritor_ TObiaS Barreto 
de Meneses...Assinalava-se, então, a importân
cia que hoje _é atnbuída à obra d~ Tobias Bar
reto para o estreitamento dos laços cultu.rals 
entre o Brasil e a Alemanha_._ No_$ __ dizeres, é!_ 
placa assinala o louvor '_'Ao grande filósofo 
e grande impulsfonador do intercâmbio cultu
ral Teuto-Brasileiro':. fp_sjs Litteris: "Em honra 
e memória do grande jurista-, filósofo, infati
gável propulsor do intercâmbio cultural te_uto
brasileiro". S_obre o seu amor ao estudo e_ à 
verdade científica, Tobias, crítico e verdadeii-o, 
afirmou: ''Continuo na minha obstinação, ina
balável, incorrigível, no empenho pertinaz de 

criar ad~ptos ou suscitar inimigos, por amor _ 
do germanismo, É um trabalho para o qual 
me sinto indisposto e que_ serla, por si s-ó. 
capaz de constituir a única misS:ão d~ minha 
vida, se eu não tivess-e, a par desia, uma outra 
ocupação imprescindível, incessante: - É a 
de rir-me de mim mesmo $1_~m pouco tam
bém, co,mo Thackrey, d9s esnobes literários 
do meu Pais._Ess._e_t,rabalho,_ a que me tenho 
cordialmente rledicado, já não é de data muito 

_ recente; maS aind~ não deixou de parecer aos 
olhos da maioria sensata _como uma aberra
ção sem exemplo". 

Tobias Barreto_ foi, na verdade, um traba
lhador incansável da culturª: investigador, 
criador, enunciador. "Aprender é desiludir-se", 
asseverava. "É certo---:- pensava- que_haverá 
sem-pTe indivíduos superiores; mas releva no
tar que só duas Coisas constituem de _direito 
a supétiOffdade individual. que são a ciência 
e a virtude". E definia o seu trabalho: "É um 
resultado natural da luta pela vida que haja 
grandes e pequenos, fortes e fracos, ricos e 
pobres, em atitude hostil uns aos outros; o 
trabalho cultural consl_ste, porém, na harmo
nização dessas divergêndas, medindo a todos 
põr'ama 56-bitola". Tobias Barreto, como tão 
bem demonstrou Zhakohob Bazarian, foi o 
precursor no Brasil não somente do_ pensa
mento roateriª'íst.a <:::oniQ ~mbém çlq pensa
mento dialético. E eStudou, compreendeu 
idéias e doutrinas, com independência, sem 
dogmaS, sem_Seciarfsmo, e com agudo espí
rito crítico, Quq_rid.Q fundou o Clube Popu1ar, 
e-m Escada, em 1877, para "inculcar no povo 
iim sentido mais vivo de sua dignidade e des
pertar nele a cólera coOt:ta os explOradores 
e _o entusiasmo pelos oprimidos", reafirmava 
a sua convícção; ''fi questão cardeal de nosso 
tempo lião é- nem política e nem religiosa: 
é' éliineritemeOte ·sadal e económica". E arre-
matava: -

"Sou filósofo, crente nas lei!) da história 
que guiam os destinos dos povos. E essas 
leis também produzirão seus efeitos_so
bre o nosso povo. Da mesma forma que 
os cometas não passam pela mesma ór
bl'ta, as nações não segUem traJetóría 

- idêntica. De todos os confins do país che-
- garn -·maldições e queixas: a nova vaga 
que se aproxima. De nada serve bater 
no peito e damar misericórdia. Ninguém 
nos ajudará se essa ajuda não partir de 
nós mesmos. Arrojemos para longe, pois, 
noss-os preconceitos, nossas reservas, 
nossos temores e sejamos um povo livre. 
Sim, s·ehhores: ê cabalmente isso: liber
dade o que nos falta Eu não pertenço 
a esses teóricos de pacotnha, que crêem 
que o povo ainda não amadweceu para 
a liberdade, como se fosse possível 
aprender a nadar sem se meter dentro 
d'água, ou dominar a equitação sem 
montar a cavalo." 

_ ~s ___ o nosso Tobia~ Barreto presente, mm-
~nt~yrátlco, rea!ista: hiStórico, profético. Hu
milde, c:.o_erente, abeito a reformulações, con
fessava-se "materialista, no bom sentido da 
palavra" e "não um espirituálista, noosentiao 

vulgar da palavra", E se definia: "Sou relati
vista". 

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V.~
um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com muita honra, Senador. 

O Sr. Leite Chaves -Agora no almÓço 
. V.. Ex~ me surpreel)deu com a informação de _ 
que o Senado prestaria essa homenagem a 
Tobias Bªrr_gto. Eu p.ão posso deixar de me 
asso_cjar a ela, em meu nome e em_ ·nome 
do meu Partido, o PMDB, por cuja Udefança 
agora respondo, pelos seguintes motivos; ain
da na juventude, eu me tomei de uma grande 
admiração por Tobias Barreto, sobretudo na
quela sua fase poética de duelos e desafios 
com Castro Alves no Teatro Santa Isabel em· 
Recife. Tobias Barreto é realmente um fenô-' 
meno. E, para sitUá-lo dentro desse meu racio· ~ 
círiio, quero lembrar dois fatos: uma-veZ li um 
artigo, até de um inglês, _sobre Domingos 
Faustino Sarmiento, que foi uina das grandes 
figuras da :Argentina: Foi para a-Argentina ó 
que Rui Barbosa foi para o Brasil. Esse autor 
revelava uma grande admiração pelo fato de 
Domingos Faustino- Sariniento ter aprendido 
inglês, ao nível que ele alcançou, estudando 
isoladamente, sem professor, ria Argeiltii-ta da
qUele tempo. Então, me vem à baila o caso 
de Tobias Barreto em situações _müito ·mais 
precárias, porque úma coisa é Buenos Aires, 
outra coisa é Estância. Aliás, a biografia de 
T objas Barr~to é pouco conhecida. Ele é c~ 
nhecido mais pelo seu brilho, pela admiração 
causada à sua geração e, intelectualidade bra~ 
SI1eira desde en~o. Eu me indago: como é 
que um homem cercado das limitações_ do 
melo, inclusive do preconceito a que ·V. EX'_ 
se refere, foi capaz de ter tamanha cultura, 
fói capaz de-dorriinar o alemão? Até hoje não 
sei como ele Chegoü a esse. nível. O que cO~ 
nheço é a _sua obra juridica, não na st~a totali
dade, mas naqueles píncaros onde mostra que 
realmente é _merecedor daquela citação do 
Hegel, de que ele pertence ao grupo dos ho
mens de pensamento superior. Aliás, achq, 
também, que o único jurista, o único homem 
a quem Hegel fez referência na América Latina 
foi Tobias Barreto. Hoje, chego a me lembrar 
de uma afirmação feita por um homem muitô 
ilustre do Nordeste, um dos grandes juristas 
do País, que melhor escreveu sobre responsa
bilidade civil, no Brasil, que é Mário Moacir 
Porto. Foi jUrista, deSembargador, professor. 
Ele hoje vive no Rio Giande do Norte. Eu ainda 
era moço e participava de uma discussão; ele 
estava no meio_daqueles estudantes; eu dizia 
que Cajazeiras, Por:nbal, o interior da P--ªraíba, 
tinha dado muitos gênios que se estiolavam 
por falta de uma oportunidade de estudo. Ele 
dizia que afi nunca houve gênios. Mário Moacir 
Porto dizia-me: "Olha, CajãZeira.s, Patas·, riilnca 
deram gênios". E dizia ele o seguinte: "Porque 
se tivessem da_do um gênio, ainda que 'iião 
houvesse escolª, Um_ cidadão desses faria um .;i 
gaiola-e seria ela imortal". Então, somos capa· 
zes at.ê_de __ admitir que haja fundamento nisso_ 
quando examinamos as circunstâncias, de_n-
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tro das quais Tobias Barreto nasceu, cresceu, 
amadureceu e iluminou um instante da cultura 
nordestina, brasileira e mesmo universal. Por
q4e muitos dos seus escritos existem em ale
mão, língua em que ~Je, segundo me dizem, 
chegou a esmerar-se. Não se sabe mesmo 
onde ele aprendeu aJemão. Não creio qUe em-
todo o Nordeste, naquela época, existisse um 
alemão. E1e não só escrevia, lia, falava, man
tinha correspondência, como deixou, assim, 
uma obra muito importante. Na semana pas
sada, recebi, no meu Gabinete, um professor 
catedrático da Universidade de Pequim. Não 
me lembro o seu nome. Ele está aqui minis
trando cursos na Universidade de Brasilia. Ê 
um homem de muita cultura. A pessoa para 
ser catedrático na Universidade de Pequim, 
haja conhecimento! Aliás, qualquer posto, na 
Otina, onde existem cerca de 1 bilhão e 300 
milhões_ de pessoas, é o resultado de uma 
longa seleção. Então, e-SSe professor Pergun
tou-me por que_ não havia homogeneidade 
na cultura brasileira, quando havia na língua. 
Disse: Professor, não lhe posso responder 
com muita segurança. A meu ver, decorre do 
seguinte: o único lugar em que houve cultura 
rante muito tempo e ainda hoje, foi no Nor
deste do País. Por quê? Depois que iermiriou 
o ciclo do açúcar, nós ficávamos nos caldean
do, tanto é que V. Ex~ é testemUnha disso, 
pode chegar numa rua do seu Estado, ou do 
nosso, e verá que existem pessoas discutindo 
poesia, cantadores, oradores, isso na rua. Há 
uma massa crítica para essa formação. Então, 
depois que terminou o ciclo da cana, nós -
sou Senador pelo Estado do Parailá, mas é 
a minha origem, V. Ex" sabe que eu sou da 
Paraiba- ficávamos nos caldeando entre nós 
mesmos, nos homogeneizando, enquanto 
que no Sul, por exemplo, permanecia vívida 
a onda imigratória em São Paulo, e no próprio 
Paraná. Então, nós encontramos italianos, 
franceses, alemães, e não houve ainda um 
caldeamento, n:io houve uma homogeneida
de étnica para os gostos serem os mesmos. 
Acho que uma das causas de no Nordeste 
termos chegado a essa homogeneidade foi 
exatamente isso, nos uniformizarmos um po
vo que tem mais ou menos semelhança de 
língua, de cultura, enquanto que o Sul ainda 
está recebendo, em razão da sua pujança eco
nómica, gente de todas as partes. Por exem
plo, o meu Estado, o Paraná, haverá, dentro 
de 50 ou 60 anos, de alcançar píncaro,s inima
gináveis na cultura brasileira em todas as dire
ç6es. Isso_ em razão da presença de japoneses, 
alemães, etc., mas, no momento, é impossível 
que isso ocorra por causa das ilhas étnicas. 
Cada grupo air:;tda está preso aos valores das 
suas origens. Enquanto que no Nordeste hou
ve esse caldeamento, e já na época do Tobias 
Barreto, do próprio Rui, de CaStrO Alves, e 
depois o regionalismo, o fenômeno já existia 
E Tobias já foi, naquele instante, uma manifes
tação muito alta de nossa cultura literária, fLlo
sófica e jurídica. De maneira, SenadOr, que 
essas homenagens são oportunas, justas. Dou 
este aparte porque se há alguém que mereça 
ser cultuada no Senado é Tobias Barreto. E 
o discurso de V. EX", como também o do Sena· 

dor Albano Franco, traz novidades à sua bio· 
grafia para que ele continue a ser relembrado, 
eis que na cultura o exemplo vale, e as novas 
gerações, como- as passadas, haverão de ins
pirar-se no exemplo de Tobias Barreto para 
que _yaJores de tal dimensão, continuem a se 
repetir no Brasil. MirihaS-Congratulações a V. 
Ex" 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Agradeço ao eminente Senador Leite Chaves 
o aparte, que veio enriquecer este pronuncia
mento, e vou-me permitir começar respon
dendo algumas das suas perquirições com 
a palavra do próprio Tobias Barreto. V. ~ 
manifestou uma certa preocupação quanto ao 
aprendizado. Como Tobias Barreto aprendeu 
alemão? E é Tobias Barreto nl.esmo quem 
diz: 

"Importa notar; Para destruir-uma certa 
idéia geralmente aceita de que me dedi
cara à Alemanha por ocasião ou depois 
da guerra desta com a França, que_já 

-no ano de 1869, ainda acadêmico, eu
cõmeçara a fazer estudos de gramática 
alemã, não podendo, porém, ir muito 
avante por causa das ocupações acadê
micas. No ano de 70 estive em_ Sergipe". 

Todo ess_e_ ano de 70 passei em Recife, _ 
cheio de dificuldades--e embaraços sobre o 
gênero de vida que deveria abraçar. Pouco 
pude, então, cultivar o alemão. 

Redigi, porém, durante esse tempo o Jonlal 
intitulado O Americano, de junho a dezembro. 
No ano seguinte, em 1971, vim para a Escada, 
eritregandO-me à profissão de a_dvogado e en
treguei-me também de todq ao estudo da lí["!
gua alemã, na qual nunca tive mestre, sou 
completamente um autoditada ou mestre de 
si mesmo.- -

Ele _em seg~_tda diz_. 

Publiquei os meus "ensaios e estudos", 
que saíram à luz em julho, tendo em maio 

. saído o programa, e em junho, o 1 ~ núme
ro t:lo jornal alemão Deutscher Kamnfer, 
publicado por Tobias Barreto. 

Em 1676 saiu o Brasilien Me Est 1st 
-em 78 Ein Bsief An Die Deutsche Pres
se. 

E, por aí afora, Tobias Barreto continuou 
publicando trabalhos em alemão, em Escada 
e em colônia 

Recebeu de grandes pensadOres alemães 
inúmeras cartas que o apbiavam e diziam da 
surpresa de encontrar no Brasil, no Nordeste, 
em Recife,_ um germani~ e um homem culto 
~Jnte_Ugente, como fora Tobias Barreto. 
Ainda_ falando sobre a sua vida. _ 

"Os ;;llemães que falaram sobre mim 
foram: Alfredo Waloller, de Leipzig, por 
várias vezes, no Garte/enlanhe, onde saiu 
a minha biografia e retrato, no Export de 
Berlim, no "'/15 Magazine Für Uteratur, 
de Leipzig. 

--A Gazeta de Co!ôTua. ofereceu-me um
exemplar da sua edição semanal, com 
urôa Cà:rta; a carta, a que eu respondi 
(em alemão) e minha resposta foi lá publi-

cada com uma introdução assaz lison
geira. 

Também ê certo que, em carta parti
cular a um amigo do Rio Grande do SUl,_ 
Ernesto Jakel diss_e que lhe parecia per
tencer à raça do~ grandes pensadores." 

Como vê V. Ex" Tobias Barreto foi e se con
fessou urri autóditata em alemão, e, diga-se 
de passagem, é impression8!Jte que se con
siga isso. Poi'que é multo fácil que se aprenda 
uma gramática, que se aprenda a redigir, mãS 
se não se houve a pronúncia, a fonétic_a, a 
construção das palavras, é_ ínacreditável que 
alguém consiga aprender uma outra língua. 

Quanto ·a essa hegemohía, bem dis_se V. 
Br, nós, no Nordeste, sofremos poucõ as in
fluências àe outras culturas. Como eu dizia 
no início do meu discursO, são as influências 
mesológicas, no -homem influências do ho
mem no meio em que ele vive. Eu procurei 
neste· meu pronunciamento encontrar as _in
fluências mesológicãs na formação de Tobias 
Barreto e __ trazer para este meio em que ele 
viveu a sua influência, pela sua- cultura, pela 
sua inteligência, pela sua capacidade de elucu
bração, de pensar, de criar e de produzir. Por 
isso é: que nós, do Nordeste, tivemos real
mente uma cultura mais hornogênea, mais 
consolidada, que nos deu homens corno To
bias Barreto, como Rui Barbosa e tantos ou
tros. 

Agradeço a V. Ex• o aparte, que só fez enri
quecer meu pronurtdamento. 

O Sr. Po.mpeu de Sousa -Senador Fran
cisco Rollemberg, V. ~ me concede o direitO 
de um aparte? Um aparte seguramente menos 
lot}g9:_-e_r:ne~o;:;. rico do que Q_d_9 il~s.tr~ "ap_ãr-_ 
teante anterior. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
-É com uma satisfação imensa que eu con
cedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sena:. 
dor Francisco Rollemberg, como antes, tam
bém durante o brilhante discurso do Sen~dor 
Albano F ranc;o, não me pude conter em. deixar 
a cadeira da Presidência e _ocupar o Pie!lár!o 
para dar este breve aparte; para participar da 
homenagem que _está sendo. prestada, hoje, 
pelo centenário da morte.é_o sesqulcêrifenãrio 
de nascimento do genial sergipano, que aliás 
causou inveja ao nosso colega, meu cpnter
rãneo, Senador Afonso s.,_ncho, que gostaria 
fosse Tobias Barreto cearense, no aparte que 
lhe deu. Tobias Barreto, realmente se constitui 
numa das admirações da minha refD_Otaj~ea
tude. Admiração herdada há muito te_mpo, co
mo lembrou o brilhante Seuador ~urp _Bene~ 
vides, de meu bisavô, disçípulo que foi, não 
diretamente de Tobias Barreto, mas da glOrio
sa Escola de Olinda. Não poderia deixar de 
prestar esta homenagem a )obias Barreto, es
sa figura reaJmente espantosa da genialidade 
humana, que. aprendeu alemão sozinho, que 
introduziu no_ Brasil os e;studos germânicos, 
que se__ adiantou séctilqs" à C!Jltura brasile-ira 
da época, esse genial mulato germanísti~o e 
germanófilo, trouxe o pensamento ffiosófico 
alemão para este Pais_ e~ ao mesmo _tempo 
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produziu aqueles versos ·que empolgaram 
nossa juventude. Não poderia deixar passar 
em branco esta datã-e estes brilhãiites discur-
sos, hoje proferidos, sem trazer, também, a 
minha emoção perdida ou ganha no tempo, 
ao longo de tantos anos da minha vfda e tantos 
anos de admiração por Tobias Barreto. Muito 
obrigado a V, Ex!' 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Muito obrigado, nobre Senador Pompeu de 
Sousa, pelo aparte de V. ~. que incorporo-
ao meu discurso. 

Lembro, também, que Tobias Barreto, ao 
lado dos estudos alemães, "dum discurso sem 
mangas de -camisa", das p-oesliaS lí~caS, satíri
cas que produziu, também fo[ o inovador_ 
quan'do- abraçou o monlsn'lo hegeliano que 
fez escola neste Brasil e que deixou prosélitos 
como Graça Aranha, Manoel dos Passos, Gu
mercindo Bessa e Fausto Cardoso que se viti
mou intelectualmente pela maneira com que 
abraçou ·o monismo hegeliano e conduziu o 
seu pensamento, deu formas filosóficas a esse 
pensamento e procurou traçar a·sua existência 
por aquela escola alemã. 

Eis, pois, Sr. Presidente. e- Srs, Sen_adore_s~ 
o nosso Tobias Barreto_ presente, militante, 
prático, realista, histórico, profétiCo, humilde; 
coerente, aberto a reformulações confessava
se "materialista, no bom sentido da palavra" 
e "não um espiritualista, no sentido_ vulgar da 
palawa". E se definia: "Sou relativista". 

Esse Tobias Barreto, sergipano, brasileiro 
e universal; sempre contemporâneo e futuro, 
cientist~ e artista, erudita e poliglota, polémico, 
profundo, doutor, plural e mu1tifaceilirió, ge~ 
nial e sábio, enfim, cuja obra é pilar e segmen
to insubstituível da cultura brasile[ra, esse To
bias perturbador e revolucionário, engenheiro 
e arquiteto de um pensamento brasileiro, é 
que querenos no nosso convívio, nas nossas 
escolas, nas nossas universidades, no nosso 
cotidiano social, polftlco, económico, cultural. 
E esta necessidade, este direito dosl>raSilelrOS;
especialmente das gerações que se levantam, 
será respeitado e atendido c-om a edição das 
suas obras completas, objeto desta proposta 
que ora apresento ao Congresso Nacional em 
condusão a este pronunciamento. 

Tobias Barreto tem sido publicado e estu
dado em outros países, especialmente na Ale
manha. Aqui, ele continua a ser descoberto 
e a assombrar a uns poucos pesquisadores, 
pela sua genialidade incontida e pela atuali
dade de suas idéias e criações. Na década 
de vinte, o então Governador de Sergipe, Grac~ 
cho Cardoso, mandou editar as obras de To
bias. Em 1963, o Instituto Nacional do Livro, 
sob a consultaria de dois renomados estudio~ 
sos da vida e obra de Tobias Barreto, os pro
fessores Paulo Mercadante e__Antônio Paim, 
encetaram um projeto para publicação de 
suas obras completas, sob rigoroso critériO 
cientifico. Mas, infelizmente, o projeto feneCeu. 
Recentemente, o eminente Governador, Dr. 
José Rollemberg Leite, reeditou as obras com
pletas de Tobias Barreto:l'fo entanto, nem 
todas as obras vieram a público e os raros 
exemplares da coleção não trouxeram uma 

análise-de sua obra. E, a cada dia, novos-origi
nais iiléditos de Tobias Barreto são desco
bertos no Brasil e na Alemanha. Há que se 
percorrer, com acuidade, os territórios os 
quais Tobias Barreto conquistou, gravando 
páginas notáveis, fruto da sua incomparável 
inteligência e capacidade intelectual para criar 
e produzir: a ftlosofia, o direito, a religião, a 
literatura e as artes. Urge a edição_ integral 
de suas obras, toda a sua poesia que é par 
à de Castro Alves, as surpreendentes polêmi
cas, ftlosofia, religião e crítica Uterária, os dis
ciTr'Sós; a ffiosofia do direito, o direito público, 
o direitO C:iVil,-0 direito penal e o direito proces
sual penal, as lições de finanças, os ''vários 
escritos e programas", os consagrados "estu
dos alemães", os ensaios críticos, filosóficos 
e jurídicos que formam as "questões vigen
tes", os artigos de jornais e revistas, a corres
pondência epistolar, os fragmentos esparsos 
e os avulsos. 

A mlssão está posta ante o Congresso _ _Na
cíonal, o estado brasileiro, toda a sociedade. 
É inadiável e- oportuníssima._ Na obra de To
bias Barreto está escrita grande parte da nossa 
cultura, o que fomos, o que s-omos e muitas 
indtcações do nosso pensamento, das nossas 
criações como- povo- e nação, no limiar do 
terceiro milênio. A edição das obras completas 
de TohiasBarreto não é, apenas, empresa na
tural de uma nação que se afirma democrati
camente, é, antes de ser tarefa do EStãdõ, 
direito dos seus filhos, nesta hora de renova
ç~o republicana, sob O impêrio de uma nova 
ConstitUição construída pelo povo, é um dever 
de todos nós. -

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, enca
n:tlnho à Mesa para a devida tramitação, pro
jeto_ de lei dispondo "sobre a publicação_ das 
obras completas de Tobias Barreto pelo Insti
tuto Nacional do Livro e dá outras providên
cias", ora- justificado pelo meu discurso em 
homenagem ao grande brasileiro que foi To
bias BarretO de Meneze?. 

O Sr. Cid Sabóia de CarvaJho- Permite 
V._ Ex" um aparteT--

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com muita honra, nobre Senador Cid Sabóia 
de Cruvalho. 

-O Sr. CJd Sabóla de Carvalho - Não 
gostaria que V. Ex" encerrasse a sua fa1a sem 
que nela se incluísse um aparte cearense. É 
evidente, nobre Senador, que o discurso de 
V._ Ex!' t[~_ta de uma das figuras mai$ impqr
tantes da ii1telectualidade brasileira. Tobias 
Barreto, uma pessoa de sua terra e -cujas obras 
lamentavelmente não são de modo fácil en
contradas, muito embora o Governo de sua 
terra natal, em certa época, tenha propiciado 
a publicação dos seus seis ou sete volumes, 
inclusive contendo_ os estudos alemães devi
damente triiâUzidos, Tobias Barreto é marco 
na poesia brasileira pelo seu condoreirismo 
e, .acima de tudo, pelos elo"gfos que recebeu 
do seu maior admirador e, cOincidentemente, 
um dos críticos mais fortes da literatura brasi
leira, no_ Caso, Süvio Romero, figura tãO contro
vertida quanto o próprio Tob1áS,-Quánto Valen-

tim Magalhães e outras expressões literárias 
.e amplamente-iiltele~ais do seu tempo. To
bias Barreto marcou, no entanto, muito mais 
o campo da Filosofia, cOmo filosofiSta· oU-Co
mo filósofo, cOmo critico de Filosofia, como 
analista do pensamento atual; marcou muito 
mais nesse campo do que petas musas- que 
o assistiram nas célebres disputas' que teve, 
notadamente na juventude, na Faculdade de 
Direito do Recife. Mestre estimado, inclusíve 
no Direito, -Tobias Barreto foi um dos primei
ros brasileiros que trouxe para a terra Pátria, 
a doutrina alemã que hoje é de tanta valia 
no campo da Ciência Jurídica ou das Ciêlicias 
Jurídicas porque deve existir mais de uma nes~ 
se complexo campo do Direito, no complexo 
campo da Sociologia Jurídica e não apenas 
do DireitO Aplicado também do Direito como 
Ciência Social. Tobias BarretO foi um daqueles 
que teve cantata amplo com a cultura alemã, 
nunca se vangloriou de germanófilo, um ter
r'Oõ que depois passou a pejOrativo. Foi um 
homem que bebeu nas fontes puras do avan
ço da interpretação ftlosófica a serviço do Di
reito, foi um dos primeiros a mariter cantata 
tom a doutrina alemã. Só para V. Ex~ ter uma __ _ 
idéia, quando -ClóVis B_evUácqua elaborou o 
seli trabalho, que resultaria no atual Código 
Civil Brasileiro, ainda aparecia O -grande meS
tre, um tanto distante, um tanto quanto distan
te das teorias alemãs a respeito de alguns te
mas fundamentais na introdução ao Direito, 
especialmente na introdução ao D[reito -Ovil. 
COm tudo issO Tobias Barreto já tivera cantata, 
já tivera um cantata ãmplo, inclUSive pelo dO
mínio do próprib idioma que tanto o atraía. 
Hoje, estainos nesta data muito importante, 
no lançamento de selo à memória perf~ita
mente cultuada de Tobias Barreto, e V. Ex" 
faz muito bem quando traz ao Senado essa 
personagem salutar, essa personagem impor
tantíssima da intele_ctualida_de brasileira, com 
passagem pelo Direito, Com passagem peJa 
poesia, pela Filosofia, inclusive, por campos 
um tanto quanto ·rrt"ais dificeis enfocados nos 
mais diversos JiV(OS que escreveu. Ele foi-O 
homem que tomou contato com todo o pen
samento de então, foi uma verdadeira enciclo

-pédia dos Conhecimentos filosóficoS, então .di-
vulgados naquela época. / 

Êu feliciio V. Ex~ Pelo dis-curso- proferido no 
Senado. Lamentavelmente, cheguei a destem
po de beber todas as luzes do seu pronunciaM 
menta mas, ainda, com o prazo necessário 
para interferir em nome do meu Estado na 
lOUVação a essa gloriosa personagem de sua 
terra. Muito obrigado. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Eu agradeço a V. & o aparte, nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, e permita-me V. Ex!' · 
diversamente do que fiz com os outros Srs. 
Senadores que me apartearam, que eu fale 
da poesia, então, de Tobias Barreto e cite uma 
estrofe lirica, uma estrofe condoreira também 
_-duas facetas do seu mo_do de ser. 

No lirismo, há um poema- "O Beija-Aor ... 
É a história de um beija-flor que rouba nos. 
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lábios de uma donzela um beijo, apaixonado 
pela sua beleza, e ele come~a assim: 

Era uma moça franzina, 
Bela visão matutina 
Daquelas que é raro ver, 
Corpo esbelto, colo erguido 
Molhando o branco vestido 
No_ orvalho do amanhecer. 
Vede-a: tímida, esquiva .. ~ 
Que boca! ... é a flor mais viva, 
Que agora está no jardim; 
Mordendo a polpa do lábio, 
Como quem suga o ressáblo 
Dos beijos de um querubim! 

Nem viu que as auras gemeram 
E .os rainoS_ estremeceram, 
Quando um pouco ali se erg-eu .•. 
Nos alvos dentes, viçosa, 
Parte o talo de uma rosa. 
Que documento colheu. 

E a fresca rosa orvalhada, 
que contrasta descorada 
De seu rosto a nivea tez, 
Beijando as mãozinhas suas, 
Parece que diz: -nós duas!. .. 

E a brisa emenda: - n6s três! 
Vai nesse andar descuidadoso, 
Quando um beija-flor teimoso 
Brincar entre os galhos vem 
Sente o aroma da donzela, 
Peneira na face dela, 
E quer-lhe os lábios também. 

Treme a virgéni. de surpresa, 
Leva do braço em defesa, 
Vai com o braço a flor na mão; 
Nas asas d'ave mimosa, 
Quebra-se __ a flor melindrosa, 
Que rola espars_a no chão. 

Não sei o que a virgem fala, 
Que abre o peito e mais trescala. 
Do trescalar de uma flor: 

Voa_em cima o passarinho ... 
Vai já tocando o biquinho 
Nos beiços de rubra cor. 

A moça que se envergonha 
De correr, meio risonha 
Procura se desviar; 
Neste empenho os selos ambos 
Deixa ver: inconhos jambos 
De algum celeste pomar!. .. 

Forte luta, luta incrível 
Por um beijOJ E impossível 
Dizer tudo que se deu. 

Tanta cousa, que se esquece 
Na vida! Mas me parece 
Que o passarinho venceul... 

Conheço a moça franzina 
Que a fronte c~ndida iriclina 
Ao sopro de casto amor: 

Seu rosto fica inals-Ilildo----;
Quando ela conta sorrindo 
A história do beija-flor. 

Como condoreiro, há um poema ein que 
eJe fala da luta dos portugueses com os holan
deses, e Tobias Barreto diz: 

Barreto diz: somos poucos 
de encontro ao troço holandes; 
que vamos fazer ó loucos? 
Morrer inglórios talvez" ... 

.. General, brada Vieira, 
fOi minha a idéia primeira, 
o passo primeiro é meu 
Morreremos neste extremo! 

_ Camarão ruge: Não temo! 
Henrique Dias: Nem eu. 

M-uitQ obrigado, Sr. Pr~sidente, Srs...Senado-
res. (~uito ben;t! P~mas.) 

___ -_Durante o discurso do Sr. Senador 
Francisco Rollemberg o $r. Pompeu de 
$oU$a deixa a cadeira da Presidênda que 
é ocupada pelo Senador_ Nels9n Carneiro. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Hadqad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
riúnda o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Partido Socialista Brasileiro 
traz, por meu intermédio, a sr.la adesão às ho
menagens que o Senado está tnbutando à 
memória do grande brasileiro Tobias Barreto, 
no mês em que transcorrem o ·centenário de 
sua morte e o __ sesquicentenário de seu nasci
mentO._ 

HOmem es~encialmente do povo,lutpu To
bias Barreto contra todas as adversidades do 
meio para se impor pe)Qtalento-e pelo valor 
genuíno. 

Marcou ele, esplendidamente, a sua passa
gem pela tradicional Faculdade de Direito de 
Recife, como aluno, e, mais tarde, como mes
tre, havendo conquistado uma cadeira de pro
fessor em celebrado concurso, 

Foi um liberal. Numa época em que o siste
ma partidário se restringia a dois grupos, os 
conse!Vadores e os liberais, eJe, quando con
quistou o mandato de deputado provincial, 
formou entre os liberais porque dizia: "o verda
deiro solar do liberalismo é· a democracia". 

Espírito irrequieto e independente ao extre
mo, não se deixava prender nas peias partidá
rias, exigindo que o liberalismo caminhasse 
no sentido de assimilar_ o povo brasileiro à 
democracia, acabando-se com os preconcei
tos e as distinções. Foi jornalista inflamado. 
Tevejoma_l no qual fazia tudo, desde os artigos 
até a impressão, diante da falta de recursos 
fmanceiros. 

Sr. Presidente, nas duas grandes Academias 
de Direito, a do Recife, para onde em 1854 
se transferiu a de Olinda, e a de São Paulo, 
é que bem pode ser analisado o espírito reno
vador que comeÇou a soprar no País na segun
da metade do século passado. Enquanto em 
São Paulo avantajava-se o lado político, em 
Pernambuco a supremacia cabia ao lado inte
lectu~._ 

Ao observador atento dessa fase, não esca
pa ter sldo Tobias Barreto o líder inconte:.ie 
da chamada Escola de Recife. Sem se voltar 

para as reformas no Campo da pOlítica, ele 
lutou à frente do seu grupo para reformar o 
Brasil no Direito, na Filosofia, na História, na 
crítica, na poesia. 

Sílvio Homero, seu contemporâneo, escre
veu que ele foi o comandante de todo esse_ 
movimento intelectual. E Clóvis Bevi!ácqua, 
outra testemunha, insuspeita pelo caráter, no 
seu livro "Juristas FilósOfos", ao comentar a 
palavra de Tobias, acentua que ela "era fácil, 
enérgica e vibrante, saindo-lhe dos grossos 
lábios de mestiço como os jatos, bruscamen
te, por entre uma gesticulação que parecia 
traduzir, da maneira mais adequada e fiel, a 
idéia, danc!o vida à palavra e forma pJ;istica 
ao pensameiltC:t; - --

Na verdade, eram assombrosas a ilustração 
e a cultura de Tobias Barreto, segundo a opi
nião dos que viveram em seu tempo e dos 
que, posteriormente, vieram a lhe estudar a 
obra. 

Aqui fica, com estas palavras, a sincera reve
rência do PSB a esse emérito filho de Sergipe 
e que é um dos maiores_orgulhos da cultura 
brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito 
bem! Palmas.) 

O 8!'· Leite Chaves-Sr. Presidente, -peço_ 
a palavra para uma informaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a Palavra ao nobre ·senadOr Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
uma informação.) - Sr. Presidente, a nossa 
Bancada e os Senadores se têm ressentido 
da falta de Regimento Interno. Sabe-se que 
a Resolução n~ 18 já foi impressa e cOnhe.
cemos o zelo de V. Ex• quanto aos serviços 
da Casa. Quando poderíamos contar com o 
texto integral do Regimento Interno êrtf ple
nário? 

Efa esSa a -fnformação qUe_ pediríamÕs a_ 

V. Ex', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O Regimento Interno está sendo impresso 
na Gráfica, e, dentro de breves dias, todos 
os Srs. Senadores dele receberão exemplares. 

A Mesa se associa às justas homenagens 
prestadas ao ensejo do ses_quicentenário do 
nascimento de Tobias Barreto e ao centenário 
do seu falecimento 

Os eminentes Senadores Albano Franco, 
Francisco Rollemberg e JamiJ Haddad deixa
ram nos Anais da Casa, para conhecimento 
dos_ contemporâneos e dos que vierem depois 
de nós, o testemunho de nossa gratidão pelos 
serviços prestadoS à cultura nacional, às letras 
e ao Magistério por esse eminente homem 
público, que iluminou, com a sua presença, 
grande parte do século passado. 

O Sr. Odaclr Soares - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRES-iDENTE --(Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Para uma breve comunicação.) - Sr. Presi-
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dente, Srs; Senadot_es, -_o jornal Folha de S. 
Paulo; na sua edição·de hoje, publica a seguin
te matéria: 

"LAUDO NO CASO Il't: IMPDCA AGORA 
SENADOR • 

Gilberto Dimenstein, Dtretor da Su~ 
cursai de Brasília 

Uma auditoria que será entregue ama
nhã aos Presidentes do_Senado e da Câ
mara implica _o S_enad_or Odacir Soares 
(PFL - RO) no escândalo do Jostituto 
de_ Previdência_ d_os CongresSistaS O PC). 
O Senador é ex-vice-presldente do órgão. 
Ele teria assinado documento "falso", 
transferindo Cz$ 59 milhões para uma 
córre'tora." · 

Mais, à freilte, a mesma matéria diz o se
guinte: 

"Uma auditoria será entregue amanhã 
aos Presidentes da Câniára, Paes de An
drade (PMDB- CE), e'do'Senador Nel

, son Camelro (PMDB - RJ), apont:mdo 
o Senador Od2icir SOãre-s·(PFL - RO) 

+- corno responsável pela córnpra de papéis 
lesivos com dinheiro .do lnstitu:to de Previ
dênciá, .dos Córigi"éssiSta.S (IPC);- do qual 
foi vice-presidente até ·abril deste ano. 

Soares será apontado corno r_espon
sável pela assinatura de documento "fal~ 
so" .de.Cz$ 59_milhões para uma corre
tora de São Paulo, e;n ·novembro de 
1987." 

Adiante, diz: 

· .. So~res. diz qUe segUiü determinação 
do Deputado Gustavo de Faria." 

Pú vêm duas referênCiaS aos Senadores Nel
son Wedekin e Jarbas Passarinho, ambos di
zendo que a Câmara e á Senado, no caso, 
devem· apurar o fato. 

Mais à frente, diz o seguinte,_Sr. Presidente. 

"O Presidente ao IPC, Senador Ruy Ba
celar, (PMDB - BA), 'responsável pela 
autoria, disse que Fãi'ia nãO é O ónico 
resPonsável." 

Mais à frente, ainda, diz o seguinte: 

"Dois lotes de TOA foram adqu[ridos 
_em novembro de 1987 pelo Senador 
Odacir Soares, vice-presidente dO IPC. 
Ele assinou Ordem de pagamento para 
transferir à corretora pauliSta Ética, ·que 
vendeu os papéis, a· quantia de Cz$ ·59 
milhões, no dia 12 de novembro. Para 
os auditores do IPC _êSte documento e 
uma "simulação". Bacelar diZ qUe é "rigo
rosamente falso", já Que- tal ordem "nun
ca saiu do lugar". Ela seria destinada à 
Caixa EcónôfnfC:a Feaeral (CEF), ·onae-
o IPC tem conta; e-dali o dinheiro seguiria 
à corretora Ética, que vendeu os TOA 
A Ética está hoje- sbb liquidação extraju
dicial, decretada pelo Banco Central, por 
sonegação de impostos. 

Ocorre que, naqUele mesmo dia 12 de 
novembro, data: da ordem de pagamento, 
a CEF recebeu um cheque assinado por 
Soares - exatamente no valor de Cz_$ 

59 milbões. Portanto, o dinheiro foi retira
do no caixa. A auditoria do IPC constatou 
que, "em nenhum momento", a CEF co
locou este valor na conta da corretora 

-I::tic.a. A operação foí feita, assfm, em di
nheiro vivo." 

Sr. Presidente, abordando pela primeira vez 
esta questão neste Plenário, em nenhum mo
mento este Senador que neste momento -está 
falando a esta Casa ....;.. e eu já afirmei isto 
ao Conselho Deliberativo do IPC na semana 
passadã- em nenhum momento, em nenhu
ma oportunidade, eu- frz qualquer operação 
financeira er'n ·nome do IPC. Em rienhum mo~ 
menta, erri nenhuma oportunidade mantive 
qualquer tipq de negqdo, realize(__gualQ1J€r d~_~ 
marche Com qualquer corretora para, em de
corrência _diss_o, realizar operações financeiras. 

Estes documentOs ã que OS jOrriais se refe
rem em poder do IPC e' São dois oficios_!Ôissin.3-
dos por mim e pelo Senador João Lobo, que 
autorizava a Caixa Económica Federai,-à é_~::~o
ca, debífar em cori.ta-do'IPCimpbrtância relati
vas ao pagamento de pãrte de TOA ·que ha
viam sido anteriormente _comprados pêlo De
putado Gustavo de Faria. 

Este fato, neste momento, está Completa
mente_ el_u5=idado pelos depoimentos presta
dos no IPC, pelo ex-diretor executivo do IPC 
e pelo próprto Deputado Gustavo de Faria. 

Em r-elação a esse documento falso a que 
o jornal faz referêhciã, ná ocasião em que pres
tei esclarecimentos .aoJPC na semana passa
da, na présença do Conselho _Deliberativo, eu, 
além -de' ter feito uma exposição oral, lévei 
também- um documento esçrito, _ ao qual fiz 
juntar fotocópias dos dois ofícios já aludidOs, 
encaminhados à Cáixa Econômlca Federal e 
assinados pOr mim e pelo Senador João Lobo, 
Tesoureiro dç I?_C. ~ntão, não existe nenhum 
docUmento falso. 

Por- 61,-1tro lado,. é bçm_que se _repita aqui 
que o Deputado Gustavo de Fana·, dês'de o 
priini::irO ·momento, desde ·a priméira má.teiia 
que foi publícãda na Fõlha de S Paulo, tem 
reiteradO, permanentemente, que todas as 
operações financeiras realizadas pelo IPC du
rante a sua gestão são de sua exclusiva res
ponsabilidade. 

Já no dia 1 O de maio, quando o Deputado 
Gustavo de Faria prestava ao Conselho Delibe
rativo e à Presidência do IPC, o seu depoi
mento - esse foi o-·ónico ·que ele prestou 
ao IPC- depois de já ter ·encaminhado uma 
documentação ao próprio IPC, e era ele pró~ 
prio, Deputado Gustavo de Faria quem dizia, 
está às folhas 13 - vou passar à Mesa esse 
documento - do depoimento que prestou 
ao Conselho Deliberativo do IPC e à Presi
dência do IPC - está no seu depoimento ;__ 
dentre uma série de alegações e razões, o 
seguinte, ipsis literis: 

"Presidente, o responsável por todas 
as operações sou eu. Fuíeu cjuem as 

, __ auJorikou_._ gu, portanto, me- conSidero o 
único responsável por ela. Não é o viçe_
Presidente e nem o TesOureiro- era Que 
eu custava a assinar e, às vezes, o T esou
reiro não ~ssinava. Quando a _operação 

era_ autorizada, eu assinava_ e tinha -.se 
· ~~h~~ Que :p.n:ip.arar. se assinãva. ~ ql)en1 
me trazia da Tesouraria era o Diretof-Ãd
ministrativo. E, então, pro_curava o sena
dor,- no caso o Tesouieiro-- porqUe 
o Senador não podia e$tÇir_vjn_do aqui toda 
hora para assinar," 

Posteriormente, em outro depoiinento pres
tado, no IPC, pelo ex-Diretor-Executivo, ,este 
deixou claro que os decumentos que assine~ 
juntamente com o SenadOr João Lobo; nós 
o asSinamos a pedido do Deputado Gustavo 
de Faria, porque S~ Ex' se ericontrava 'no Rfo 
de Janeiro e· a empresa que havia vendido 
os títulos ao IPC - que já havia recebido a 
metade do_s títulos- desejava dez dias depois, 
entregar a: outra metade e, em conseqüência, 
receber o pagamento. , . . . . 

O Deputado Gustavo de Faria, na <;>casião, 
contactado pela Corretora, telefonou para o 
Diretor-Executivo do IPC parã_que este-pr_epa
rasse os respectivos ofícios à Caixa-l::xonô~ 
mica Federal e os__ trouxessem, para que eu 
e o Tesoureiro pudéssemos assiná-los. Quan
do o Diretor-Executivo me procuro_u, o Depu-
tado Gustavo de Faria já havia feito cantata 
telefônico comigo, _tendo eu pedido ao DiretOr
Executivo que redigisse e mandasse datilo~ 
grafar os respectivos· documentos, dos quais 
se está dizendo,_agora, leviamente, que um 
é falso. --

Então, .Sr. President~, ness_a ocasíão, asSinei 
os dois. ofícios, .que forar'n eOtrê@es ao Dire
tor-Exe:cutivo e .que, por sua ihiciatiVa pfópria 
e pela rotina do lnstituto,levóu~os ao Senãdor 
João Lobo, que também os ássinou sem qual
quer interferência da rninh_a parte. Isso disse, 
quando prestei depoimento ao Conselho De~· 
berativo do IPC. 

Na ocasião, refere_nte~mente a essa questão 
dos 59 milhões de cruzados - hoje, 59 mil 
cruzados novos.- havia um cheque do mes· 
mo valor, assinado apen.a:;; por mim, e que, 
na hora, foi cotejado com o õfício. VerffiCOu-se 
que o débito feito na conta do IPC corres
pondia ao ofício, era do mesmo valor e da 
mesma conta de poupança do dia 12 de no
vembro, porque, naquele momento, quando 
apareceu o cheque, aventou-se a hipótese de 
o pagamento ter sido feitO duas vezes. O audi
tor do IPC, na ocasião, na última quinta~feira, 
durante o rne_u depoímentõ, foi chamado e, 
nesta, verificou-se juntamente com O atual te
soureiro do IPC, seriador Nabor Júnior e com 
outros membros do Conselho Deliberativo 
que ali estavam presentes, que o ofício corres
pondia ao mesmo taOÇ33.mento. 

Então, não existe nenhum documento falso 
emitido por mfm nem p€:10 nobre Senador 
João Lobo. Isso constitui uma infâmia, cons
titui uma calúnia e eu tenhO sérTaS dúvidas 
de que o Senador Ruy Bacelar, com a serie
dade que o caracteriza, tenha cometido a le
viandade de dizer à imprensa que esse docu
mento era falso,· pois assim procedendo S. 
EX estaria faltando cOm a vérdade e não esta
ria sendo fiel com d- que está apurado nos 
autos da respectiva sindicância. -

Era·esse:ros esclã.reciineritos que eu dese
jaVa prestar para-restabelecer a verdade, por~ 



Junho de 1989 ... l?JÁ!<~O DQ i:OI'iGRESSONAClONAL (Seção II) Quinta-fe!r• . 8 f625 

que em nenhum momento,- se tódo:S se lem
bram porque todos· aqui lêem a grande im
prensa, em nenhum mom.ento o- Deputado 
GUstavo de Faria deixou de ãdmitir que ele 
é o único responsável pelas operações_fman-
ceiras an realizadas. --

Então, eram esses os esclarecimentos que 
eu desejava fazer nesta Casa porque esta noti
cia é totalmente improcedente, inverídica e 
caluniosa. Repito, não acredito que o Senador 
Ruy Bacelar tenha dito isso à .imprensa, porque 
S. Ex' estaria cometendo um ato antiético, não 
verdadeiro e, sobretudo, calunioso:. 

Era 6 que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
Beml) 

Brasília,}<> d~_maio· d~ 1989 
IXTCUME!YTOS A OOE SE REFERE 

O SR. ODAOR SOARES EM SEU DIS-
CURSO: . 

Exm9$r. 
Senador Ruy Bacelar 
DO. Presidente do Instituto de Previdêncla dos 
Congressistas 

Senhor Presidente, 
Convidado a depor perante este Conselho 

Deliberativo, quer o declarante fique consig
nado nesta assentada, as considerações expe
didas no presente_ documento, ficando, o de
poente, à inteira disposição para esclareci· 
mentes outros que se ftzerem necessários. 

Na condição de Vice-Presjdente do IPC, na 
gestão 1987/1989, exercemos nosSo matlda· 
to, na estrita conformidade com o que- preceí· 
tua o normativO regulamentador da estrutura 
organizacional daquele órgão, qual seja, a Lei 
n' 7.087, de 29-12-82 (art. &). · 

Assim é que, ·consôante o texto legal enfo· 
cada, cabia-nos a incumbência de dar segui· 
menta às atividades administrativas da entida· 
de, na ausência do gestor maior do lnstitut_o. 

Tais prerrogativas, impostas por expressa 
disposição de lei, foram exercidos no contexto 
da vontade do legislador, qual seja o de evitar 
a ocorrência de solução de continuidade dos 
trabalhos e encargos desenvolvidos pelo ór
gão. 

Dentre os atas praticados pelo depoente, 
na ausência do titular, sobressaíram-se de for
ma marcante, os referentes às autorizações 
de empréstimos a parlamentares e funcioná
rios, bem como a concessãa .dos benefícios 
devidos pelo Instituto aos seus aSsociados e, 
eventualmente, pagamentos relativos a _com
promissos assumidos pelo IPC. 

De observar-se que os atas perpetrados pe
lo depoente na condição acima assinalada, 
na realidade tratavam-se _de despachos que 
lhes eram trazidos pelo Diretor-Executivo do 
IPC, Dr. Arnaldo Gomes, o qual recebia ordens 
diretas do Presidente, na condução dos assun
tos atinentes à entidade. Tal assertiva poderá 
ser confirmada pelo funcionário aludido, 
quando de_ seu depoimento que, pOr l.!erto, 
prestará perante a essa Comissão. 

Concementemente ao pagamento relativo 
à: compra de TOA pelo IPC, pagamento esse 
autorizado pelo depoente, juntamente com o 
Tesoureiro, cuja operação está sob enfoque 
desta Comissão, uma consideração prévia é 
de inteira oportunidade. 

Deveras, todas as operações do !PC refe
rentes a aplicações de rece:i"tas em ativos fman
ceiros, ·eram efetuadas pelo Présidente do ór
gão, no exercício de sya _competência legal 
e _discrlcionária, sem participação do depoen
te.._Assjm é que inúmeraS operações desse 
naípe foram realizadas a critério e sob a exdu· 
siva orientação daquela autoridade. 
, Mais diretamente no que toca à aplicação 

envolvendo TOA todo o ne:g6cio foi entabu
lado e firmado pelo Presidente Gustavo de 
Faria com a corretora ETICA-D.T.V.M., sem 
que o depoente tivesse alguma forma inge
rência nas "demarches" pertinentes à nego
dação, cabendo-lhe apenas e _tão-somente 
ocoi"l:_e( à satisfação" ao preço ajustado, relati
vamente à últíma parte desses títulos, vez que 
O- primeiro mentor da entidade encontrava-se 
nq_Rio de Janeiro, ausente da sede do Instituto, 
sendo que as tratativas nesse sentido foram 
encetadas junto ao depoente pelo próprio Pre
sjQe_nte_ do lPC e pelo Diretor·Executivo, Dr. 
Arnaldo Gomes, cujo depoimento servirá tam
bém para esclarecer o episódio. 
. Destarte, cumpre_ tet presente qUe não se 

trata, na espécie, de tentativa velada de eximir
se de possíveís responsabilizações em decor
rência do negóc!o efetuado. O fato é que o 
depoente·, em'lllomen.to algum-inanteve qual
quer típo de contato com os dirigentes da 
~fl)pre~. ~bredita, com eles nunca afirmou 
neg6çios; quer em nome pessoal, quer em 
nome do IPC. 

Aliás, a responsabilidade pela condução das 
ç:it_adas~ operações _Com TDA nãd s6 deflui das 
.ãfínTiativas deste depoente, mas notadamente 
daquélaS prestadas por aquele _que· de fato 
as efetivou ressaltadas nas insistentes declara
ções do ex-Presidente do IPC, quando assume 
a responsabilização total de tais atos, de resto 
de sUa privativa competênCia~ Agora mesmo, 
Sua Excelência ·ao proclamar da Tribuna da 
Câmara -dos Deputados a lisura de sua admi
nl$tração, deu espedal destaque às operações 
em fOco, aduzindo, verbis. 

"Resolvi fazer, na época, aplicação em 
títulos da Dívida Agrária-TOA, que ren
dem 6% ao ano, porém, em face dos 
deságios por nós conseguidos teriam a 
rentabilidade real de cerca de 8% ao ano. 
Aplicação, assinale-se ainda uma vez 
mais, perfeitamente compatível com o 
p€"rfirde títulos d~ interesse de instituições 
que, Como õlPC. necessitam de rentabi
lidade superior à inflação, virtualmente 
sem riscos e investimentos de longo pra
zo." (Grifel). 

Tal testemunho, conseqüentemente, deixa 
extreme de dúvida_s de que o depoente jamais 
"comprou", "'neg6tiou" ou partiCipou de algu
ma _forma de negociação destinada à compra 
de TOA. pelo IPC. A satisfação do preço ajus
tado na compra perpetrada pelo ex-Presidente 

-do órgão, decorreu pura e simplesmente da 
obrigação de honrar o compromisso assumi
do por aquela autoridade, em nome do Insti
tuto, sem que houvesse razões à época para 
perquirição de parte do depoente a respeito 
da conveniência ou oportunidade da transa
ção, press-upostos- inerentes à discricionarie-

dade conferida à Presidênda -da entidade. afia
do ao fato de clue tratava-se de·comprornfssoS. 
corriqueiramente ajustados por instituiçõ_es de 
previdência privada, para resguar4ar ~eus ca-
pitais dos efeitos da inflação. _ . . . 

TudO exposto, reitero pr()testos d~ ç_onsjde
ração e apreÇo . .:.....-senador-Odacir Soares 

0!. n' 6!3187/Sf'A 
Brasília, 16 de novemb~ de 1987 

llrnq Sr. 
Gerente da .Caixa Económica FE:derái-
Agência_Congresso -

Nesta 
Senhor Gerente 
Solicitamos as providênCias de VoSSa Se

nhoria no sentido de debitar em nçssas_ contas 
n 9 676.808'/2, a irTiportância-de Cz$ 
60.000~0.00.00 (sessenta milhões- de cruza
dos); e n9 676.828R, a importância de Cz$ 
35.333.371.,10-(trima e cinco milhões, trezen
tos e trinta t? três mil, trezentos e- setenta e 
urn cruzados e_ qez centavos), e creditar a ÉTI
CA- D.T.V.M. Ltda, destinadas a aplicação 
em TOA, a partir de 16 do corrente . 

Antecipando agradecimentos, firmamo
nos. 

Aten..dosamente, ln;;tituto de Previdênçia 
dos CongresSistaS. 

B~asilia, 12 de novembro de 1987 
llm9Sr .. _ . _ -·-- _. ___ . __ 
Gerente da ~.~ ~conô~iC:a, f:ederal 
Agência Congrésso 

Nesta 
Senhor Gerente . . , .. 

__ SQl_i_citamos as providências. de VQssa Se
nhoria no sentidO _de debitar ~mno$sa_ ~anta 
nq 670.290J_r; a:_ (niPortânci~ d-~ Cz,~. 
sg:ooo.ooo,oo ( ciriqú:enta e nove milhões de 
cruzados) e creditar para ETJCA- OJLV..M. 
Ltda, destinada a aplicação em TDA 

Antecipando agradecimentos, firmamo
nos, atenciosamente, Instituto de Previdência 
àos Congressistas. 

· PAREÇE!t 

PAREcER N• 81, DE 1989 
DA COMISSÃO DIRIITORA 

Redação final do Projeto de Lei do 
DF n~ 8, de 1989. 

A Comiss2ío DiretÓra apres~nta a redação . 
final do Projeto de Lei do DF n9 8, de 1989, 
que altera o art. 93 _do Decreto-Lei _no 82, de 
26 _de dezembro de 1966, e dá outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho 
de 1989. -tieisón Carneiro, Presidente, Antô
nio Luiz Ma_y.:1, Relator - Pompeu de Sousa 
...:_ Divaldo Suruagy. 

ANExO AO PARECER N• 81, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do 
DF n' 8, de 1989. 

Altera o art. 93 do Decreto-Lei n"' 
82, de 26 de dezembro de 1966, e 
dá outras providências. 

O Senado Fedeial decreta: 
Art. 19 O art. 93 do Decreto--Lei n~.82. de 

26 de dezembro de 1966, cÕm as alterações 
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introduzidas pelo Decreto-Lei n~ 2.316, de 23 
de_ dezembro de 1986, mantido o seu pará
grafo único, passa a vigorar com- a seguinte 
redaçâo: 

''Art. 93. _Excluídcis as hipóteses de 
que trata o art._ 94 deste Código, a base 
de cálculo do Imposto sobre Serviços é 
o respectivo preço, ao-qual se aplicarão 
as seguintes alíquotas: 
I-execução de obras de construção 

civil, obras hidráulicas e outras obras se
melhantes, inclusive Os Serviços auxiliares 
e complementares, dois por cento; 
II- jogos e diversões públicas, _exceto 

cinema, dez por cento; 
III-cinema, um por cento; 
[V- transporte coletivo, um por cento; 
V- arrendamento mercantil ou '1ea-

sing", dois por cento; 
VI- demais serviços, cinco por- cen

to." 

Art. 2" É o goveiftlfdo_r do_Distrito Federal 
autorizado a baixar as normas complemen
tares necessárias ao cumprimento desta lei. 

Art 3~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa informa aos Srs. Senãdóres que, 
ao contrário do que tem acontecido nas ses
sões do Congresso Nclcionãl, hoje os Srs. Se
nadores deverão votar, porque há quatro vetos 
que provavelmente serão derrubados pela Câ
mara dos Deputados e o SenadO Federal será 
chamado a votar. Como São os primeiros ve
tos, isso deverá ocorrer às 19 horas mais ou 
menos. Eu queria_ dar este esdarecimento no 
começo da sessão, para que os Srs-. sena
dores não ficassem confiando, como ontem, 
que perderam a noite e não votaram em ne
nhuma oportunidade. 

O sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetes de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1•138, DE 1989 

Dispõe sobre a pubUcação das 
obras completas de Tobias Barreto 
pelo Instituto Nacional do livro e dá 
outras providências. 

O -congresso Nacional De_creta: 
Art. 19 O Instituto NadonaJ dp Livro edita· 

rá as obras completas de Tobias Barreto de 
Menezes, em comemoração ao sesquicente
nário do seu nascime_o_tp, 

§ 19 O primeiro volume da_ coleção será 
um estudo biográfico e crftlOO~- sy~ o_bra 
a cargo da Academia Sergipana de Letras. 

§ 2'1 As obras _ç:o_mpletas incluirão os tra
balhos editados em 1978 pela Secretaria de 
Educação do Estado de $ergipe e aqueles 
publicados em vida do autor nos jamais e 
periódicos do País e do _exterior, bem çomo 
os texto~ ainda considerados inéditos. 

Art. _29 As despesas de edição de_ que trata 
o artigo anterior correrão à cotlta dos recursos 
orçam-eritários do MinistériO -da Cultura. · 

Art. 3? Para os trabalhos de pesquisa e 
reunião das obras inéditas de Tobias Barreto, 
o Instituto Nacional do Livro celebrará conVê
nio c:om o InstitutO Hislóric~ e Geográfico" do 

-Estado de Sergipe e com a Fundação Joa
quim Nabuco. 

ParágrafO tínic:o. Para o custeio das despe
sas das atiVidades de_- que trata este artigo, 
a Caixa Econôrnica Federal repassara ao Insti
tuto Nacional do Livro metade da receita líqui
da, auferida _com o primeiro concurso de nú
meros, realizado após a publicação desta Lei. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5o Revogam~se as disposições em 
contrário. -

Justificação 

No dia de hoje, o Brasil comemora o sesqul
centenário do nasdmento_ do grande pensa
dor e escritor, do hunianista, mestre de esco· 
las e gerações, T oh ias Barreto de Menezes, 
o mais ilustre filho de Sergipe, um dos maiores 
brasileiros de todos os tempos, hoje vulto re
conhecido e reverenciádo em muitos países 
ao murido. ---Tãmbém neste ano, celebra-se 
o centenário do falecimento do grande nor
destiOO.-Filósofo polemista. poeta, jurista, pro
fessor, jornalista, Tobiás Barreto, apesar de 
ter deSaparecido em plefia maturidade e vigor 
da sua atividade intelectual e criativa, deixou 
para a Cultura brasileira, uma obra ciclópica, 
fertilíssima, plená de descobertas, vanguardas 
e fulgurante autentic[dade, desafio permanen-=
te de muitos e_studos no Brasil e no exterior. 

Antes de Gilberto Amado, em 1934, proclã
mar a sua genialidade, ou mesmo, de Miguel 
Reale, em meados da década de cinqüenta, 
atribuir-lhe o lugar de nosso primeiro Huma
nista, gerador do culturalismo que perpassa 
a filosofia e _o Direito -a grande filósofo ale· 
mão Haeche\, seu contemporâneo, dizia sobre
Tobias Barreto: " ... me parece pertencer à raça 
dos grandes pensadores e dos incansáveis tra
balhadores". Logo depois, Silvio Romero assi
nalava: 'Tobias Barreto foi, certamente, o mais 
notável sergipano do seu tempo: orador, poe
ta, polemista, crítico e grande sabedor do direi
to e da literatura alemã, renovou o espírito 
de seus contemp-orâneos, ensinando-lhes ca
minhos ignorados, doutrinas e idéias da culfu
ra crítica e filosófica da pátria de Kant". Graça 
Aranha, seu discípulo, sentenciou, no início 
deste século: "Ainda hoje se pode dizer como 
se disse de KÇ!Jlt, que voliar a Tobias é progre
dir .... Fora o maior homell) do Brasil até hoje, 
nã?,_.excedido nem igualado por nenhum ou-
tro . _ _ _ _ _ 

Menino pobre, de obscura e honrada famí
lia, Tobias Barreto nasceu_ em Campos do Rio 
Real e cumpriu heroica e brilhante carreira 
profissional, quase toda em Pernambuco, no· 
tadamente em Escada e no Recife, com inex
cedível personalidade e talento, contra toda 
sorte de dificuldades e discriminaçãO_ por não 
possuir riquezas, não ter ''padrinhos podero
.sos" _g. principalmente, por ser mulato, quase 

negro. O Jurista Roberto Ura, em precioso 
estudo sobre TObias, mostrou-nos as imenSas 
barreiraS e injUstiç~S. que teve de enfrentar, 
em razão da sua origem e da sua cor, para 
afirinar-se comO operário_·e singular na ciência 
e na arte, mostrando, em seu caminho, a pe
cha de ''Sempre Mulato", com a qual deno· 
mina um dos capítulos de seu livro. Tobias 
tinha consiência -de: s~a Çondição, orgulha
va-se de sua indentidade ética e jainais cilPitu
lou: "A viajem de minha vida tem sido feita 
somente à custa dos meus esforços", Confes
sava, ao tempo que reagia. "Os talentos que 
não brilham com luz própria, somente são 
tal$ porque brilham pela ignorância". 

Na verdade, to_da a vida de Tobias teve duas 
vertentes paralelas e-sirriultâneas: aO' lado da 
genialidade, da honestidade da profundidade 
com que marcava suas Criações. e seu Conhe· 
cimento, sempre pululavam as ervas daninhas 
do preconceito, da maldade, da inveja da me
diocridade, comuns nos meios das elites cul
turais. "A injúria, diZia ele, o ataque anõnimo 
-ainda não me deixou de menos nem sequer 
um cabelo na cabeça ... E orgulhava-se: ''ViVo 
só do meu trabalho e honro-me disso''. 

Aos onze anos, o menino pObre, _após os 
primeiros estudos na terra natal, vai para_ e_s
tância, também em Sergipe, onde estuda mú
sica e latim, ta_refas c;:ompletadas em lagarto, 
onde,__ aos quinze anos, já ledona a matéria 
Aos dez.oito, já era professor concursado em 
1" lugar em italiano, Sergipe. Aos vinte e um 
anos, é famoso poeta, repentista e cantor e 
ensaia o exercício de umé,l vo_cação eçlesiástica 

--num seminário em Salvador, Bahia. Mas no 
ano seguinte, já estará definitivamente no Re
cife, ond.e yai brilhar na faculdade de Direito, 
na qual ingressa em 1864, e em diversos espa
ços da _arte e da ciência, como personàlidade 
única, fascinante, como poeta, orador, decla
mador; polemista. 

Em Recife, abre um colégio secUndário-on
de ensina FFancês, Latim, História, Retórica, 
Filosofia e Matemática Elementar. De 1871 
a 1881, Tobias Barreto vive em Escada, Per
nambuco; Onde advoga e faz política pelo Par
tido Uberal. AI~ nessa condição, ele pugnou, 
sem tréguas; pela abolição da Escravatura. 
Certa vez, escreveu: "Eu desejo a abolição de 
todas as instituições caducas, que são outras 
tantas afrontas à dignidade do homem, desejo 
a extinção de todas as excrescências, de todas 
os órgãos rudimentares e deturpantes da so
ciedade humana. Neste caso, está a escravi
dão". Nessa cidade, abre uma tipografia, onde 
edita alguns de seus livros e dezenas de joma:ls 
em português e em alemão, língua que apren
dera sozinho e dominava completamente, nela 
escrevetidõ, ihcli.Jsive,-:muitas obras de filoso
fia, Dir_eíto, critica H_terária. etc. Antes, porém, 
durante a vida universitária no Recife colabo
rara na imprensa acadêmica, e nos jornais 
da cidade com artigos de filosofia e política, 
e publicando poesia Em 1882, depois de bri
lhante e rumorosíssimo concurso para profes
sor de FacUldade de Direito do Recife, ensirla, 
durante sete anos, até a sua morte, Filosofia 
do Direito, Direito Público, Direito Criminal, 



Junho de 1989 DlÃRJO .DO CONG~SSO NAOONAL (Seção II) Quinta-feita 8 2?2.7 

Econôtnia PolítiCa, Prática de Processo, ·entre 
outraS matérias. 

Tobias Barreto foi uma das personalidades 
mais altas e produtivas da CuJtura do Brasil, 
no Segundo Reinado. Ele é quem inicia o mo
vimento ·condoreiro na Poesia, que tem em 
Castro Alves, com quem troca desafios poéti
cos; a sUã estrela maior, é também o inspí· 
radar e o chefe da famosa Escola do Recife, 
revolução cultural, que revelou grandes mes-_ 
tres como Silvio Romero, Artur Orlando, Mar
tins Júnior, Fausto CardoSo, faelánte da Cã~ 
mara·, Gràça Aranha, Virgílio de Sá Pereira, 
Oliveira Teles, Souza Bandeira, Urbano San~ 
tos, Francisco Viveiros de CaStro, Oóvis Bevi
lácqua, Abelardo Lobo, Castro. AlVes, Manoel 
dos Passos. úumercindo Bessa, Nobre de La
cerda, ent:t;e outrps, genial e revolucionário, 
Tobias foj um mestre da filosofia e do Direíto, 
criador e chefe de escola científiça, Tentou 
renovar o ensino jurídlco do País. Foi também 
precursor dos estuPos germânicos no Brasi.J, 
cultura da ql,lal foi doutor, cultor e divulgador 
entre nós. A propósito, lembramos que, ainda 
em vida, as suas obras tinham circulação e 
eram s~f!~_ente .estuda. das na Alemanha. Em 
1956, o Instituto de Pesquisas Ibero-Ameri
cano da Universidade de Hamburgo inaugu
rou, em suas dependências, uma placa come
morativa do jurista e escritor Tobia;S Barreto 
de Menezes. Assinalava-se, então, a importân-

, da que hoje é atribuída à obra de Tóblas Bar
reto para o estre_itamentQ 9os laços culturais 
entre o Brasil e a Alemanha. Nos dizeres, a 
placa assinala o louvor "ao grande filósofo 
e grande impulsionador do intercâmbio cultu
ral teuto-brasi.Jeir_o". psis !itteiJ's; "fni honra 
e memória do grande jurísta, filósofo, infati
gável propulsor do intercâmbio cultural teUtQ
brasileiro". Sobre o seu amor ao estudo e à 
verdade cientifica, Tobias, crítico e vérdadelro, 
afirmou "ContiOUO n.3 !Ílinha obstinação, ina
balável, incorrigível, no empenho _pertinaz de 
criar adeptos- ou suscitar inimigOS, por amor 
do germanismó. Ê urri trabalho para: o qual 
nunca me sinto indisposto e que seria, por 
sj s6, capaz de constituir a úniCa missão de 
minha vida, se, eu não tivesse, a par desta, 
uma outra ocupaçllo imprenscindível, inces
sante: __.. é a de rir-me de mim mesmo e 
um pouco também, como Tha"ckrey, dos es
nobes literários do meu país. Esse trabalho, 
a que me tenho cordialmente dedicado, já não 
é de data muito recente, mas ainda não deixou 
de parecer aos olhos da maioria sensata como 
uma aberraçâo sem exemplo". 

Tobias Barreto foi, na verdade, um traba
lhador incansável da cultura investigador, cria
dor, enunciadOr. "Aprender é desiludir-se", as
severava. "É certo - pensava - que haverá 
sempre indívíduos superiores, mas releva no
tar que só duas coisas constituem de direito 
a superioridade individu_al, que são a ciência 
e a virtude". E definia o seu trabalho: "É um 
resultado natural da luta pela vida que haja 
grandes e pequenos, fortes e fracos, ricos e 
pobres, em atitude hostil uns aos aos outros, 
o trabalho cultural consiste, porém, na harmo
nização dessas divergências, medindo a todos 
por uma só bitola". Tobias Barreto, como tão 

bem demonstrou Zhakohob Ba:zarian, foi o 
precursor ho Brasil não somente do pensa
mento materialista como também do pensa
mento dialético. E estudou, compreendeu 
idéias e doutrinas, com independência, sem 
dogmas, sem sectarismo,_ e com agudo espí
rito crítico. Quando fundo_u o Clube Popular, 
em Escada, em 1877, para "inculcar no povo 
um sentido mais viv_o de sua dignidade e des
pertar nele a cólera contra os exploradores 
e .O entusiamo pelos Oprim1dos", reafirmava 
a -sua convicção: "A questão cardeal de nosso 
tempo não é nem política e nem religiosa: 
é eminentemente social e econômica''. E arre-
matava: 

"Sou filósofo, crer1te nas l~i.s da história 
Que guiam os destinos dos povos. E essas 
leis também produzirão seus efeitos sO
bre o nosso povo. Da mesma forma que 
os-_cometas não passam pela mesma ór
bita, as nações não s_egUem tr.;~jet6rias 
idêntica. De todos os confins do País che· 
gam maldições e queixas: a nova vaga 
que se aproxima._ De nada serve bater 
no peito e damar m_iseric:;órdia_. Ninguém 
nos ajudará se-esSa ajuda não partic de 
nós mesmos . .Arrojemos para longe, pois 
nossos preconceitOs.- nossas reservas, 
nossos temOreS e-sejamcis·un-J PovO livré. 
Sim, senhores: ê cabalmente isso: liber
dade o que nos fa[ta. Eu· não. pertenço 
a esses teóricos de pacotilha,_que crêem 
que o povo ainda não amadureceu para 
a -liberdade, como se fosse possível 
aprender a nadar sem se meter dentro 
d'água, ou dominar a equitação sem 
montar a cavalo.~' 

Eis o nosso Tobias Barreto presente, mili
tante, prático, realista, profético. Histórico, hu
milde, coerente, aberto a reformulações, con
fessava-se "materialista, no bom sentido da 
palavra" e :·não um· espiritualista, no sentido 
vulgar da Palavra". E se definia: ''Sou relati
vista". 

Esse Tobias Barreto, sergipano, brasileiro 
e universal: sempre cohtemporâOeo -e futuro, 
cientista e artista, erudito e poliglota, polêmico, 
-profundo, doutor, plural e multifacetário, ge
ni~ll e sábio enfim, cuja obra é pilar e segmento 
insubstituível da CultUra Brasileira- esse To
bias pertubador e revoJudonário, engenheiro 
e arquiteto de um pensamento brasileiro -
'é que queremos no nOsso c;õnVniio, nas nossas 
eScolas, nas -nossas universidades, no nosso 
cotidiano social, político, econômico, cultural. 
E esta necessidade, este direito dos brasileíros, 
especialmente das gerações que se levantam, 
será respeitado e atendido com a edição das 
suas obras Coinpletas, objeto desta Proposta 
que ora apresenta ao Corigresso Nacional. 

Tobias Barreto tem sido publicado e estu
dado em outros países, especialmente na Ale· 
manha. Aqui, ele continua a ser descoberto 
e a assombrar a uns poucos pesquisadores, 
pela sua genialidade incontida e pela atuali
dade de suas idéias e criações. Na década 
de vinte, o então Governador de Sergipe, Gra
co Cardoso, mandou editar as obras de To
bias. E1n 1963, o Instituto Nacional do Livro, 

sob a c-onsUltoria: de dols renomados estudio
sos da vida e Obra de Tobias Barreto, os pro-
fessores Paulo Mercadante e Antônio Paim, 
encetaram um projeto para a publicação de 
suas_ obr~ COJ1?ple4!s, s.ob rigoroso crítério 
Científico. MaS, infelizmente, o projeto feneceu. 
recentemente, o_eminente crovernador, Dr.Jo~ 
sé Rofleinberg Leite, reeditou as obras com
pletas de Tobias Barreto. No entanto, nem 
todas as obras vieram a público, e os tarõS 
exemplares da coleção não trouxeram uma 
análise de sua p/;lra._ E. _a,cada dia, novos ·ofigf
nais inédito~ de Tobias B-arreto ,são desco
bertos no Brasil e na Alem~nha. l:f<i! que se 
percorter; com ãCuidade,, 9.S: territórios os 
quais Tobias BairetO cortquistou, _gravando 
páginas not~v~i~, fruto de sua incomparável 
inteligérida e capacidade intelectual para criar 
e produzir: a f.tlosofia, o direito, a religião, a 
literatura e -as artes. Urge a edição integral 
da a Sua poesia qu~ _ ê pái ã de Castro Alves: 
as surpreendentes Polêmicas, filosofia, reJigião 
e critica: litér'éulá. Os- disCursos a fUÓsofia do 
-direito, o direito Público o direito civil, o direito 
penal e o _diréito proce~1_ penal ~ lições 
de finanças, os 'Vários Escritos e Programas". 
Os consagrados ''EStudos AJerilães'', os en
saios-críticOS, filosóficos e jurídicos 'que for
mam as "Questões Vigentes", os artigos de 
jornais e revistas, a correspondência epistolar, 
os fragmentos esparsos e os avulsos. 

.A missão está posta ante a Congresso Na
cional, o Estado Brasileiro, toda a Sodedade. 
É inadiável e, bportuníssimo, Nã: obra de To
bias Barreto está_escrito grande parte d~ nossa 
Cultura, o que fomos, o que somos e muitas 
indicações do nosso pensamento, das no~sas 
criações como· p-ovo e naÇão, no limlar do 
terceiro milênio. A edição das obras Comple
tas de Tobias Barreto não é, apenas, emPresa 
natural de uma Nação que se aflfma déniocra
ticamente. E, antes de ser tarefa.do Estado, 
direito dos seus filhos, nesta hora de renova
ção republicana,_ SQb o império de uma nova 
Constituição coos_ptúída pelo Povo, é Utn dever 
de todos nós. O Presente Projeto responde, 
expressamente, ao espírito e à~ Qeterminações 
da Seção "Da Cultura",_ eScrita na Nova CéJ:rta, 
que consagra e garante· o pleno exercido dOs 
direitos culturais a todos os brasileiros. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1989. ,.....:... 
Senador Francisco RoUemberg. 

À ComisSio'de EducaçãO. 

PROJefO DE LEI DO SENADO 
N• 139, DE 1989 

Dispõe sobre a realização, de elei
ções prévias no âmbito dos Partidos 
Políticos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, I 9 Será obrigatória, no âmbito-dos 

Partidos Políticos, a realização de eleições pré
vias para a escolha dos candidatos a Presi
dente da República, governadores de estado 
e prefeitos municipais sempre que hoüver 
mais de um candidato. 

Art. 2l' A consulta abrangerá os filiados 
até 30 dias anteriores ao pleito, procederá a 
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convenção nacional, regional ou municipal e esta Comissão aprovou o PLS n<? 49/89 na_ 
reger-se-á por normas baixadas pelos Partidos reunião de }9-6-89, por 11 (onze) votos favo-
Políticos, através de Res_olução. ráv~is. 

Parágrafo único. As resoluções originar- Na oportunidade renovo a V. Ex• meus pro-
se-ão da comissão executiva nadonal, regia~ testos de elev~da estima e consideração. -
nal ou municipal ou da comissão especial t;Je _____ Çíd Sabófa de Carvalho, Presidente: -
prévias designada para ta1 fim por qualquer Of. n? 22/89 
dos órgãos partidários. 

Art. 3<? As eleições prévias serão acompa
nhadas por observador da.Justiça Eleitoral _ 

Art. 4<? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 6 de junho de 1989 

Sr. Presidente 
_Nos termos do § 3~ do art. 95-B do Regi

mento Interno, com a r_edação dada pela R_es_s:.
luçãõ -no 18, de 1989, cornuriiCo a V.~ que 

Justificação esta Comissão aprovou o PLS no 87/89 na 
O Partido da Frente Liberal. que tenho a reunião de 6-6-89," p·or 12 (doze) votos favo-

honra de presidir, acaba de realizar ele I !iões rávets.- ~ 
prévias para escolher 0 seu candidato a Prest- - Na oportunidade renovo a V. Ex- meus pro-
dente da República. teStOs de elevada estima e c.onsideração, -

A experiência revestiu-se de singu1ar expres- ___ Oéi Sé1bóia de Carvalhoj Pre_sidente .. 
sividade. Comparec~tam-mais de 210.000 fi- O Slt"pRESIDENTE:· (Nei~On Carneiro) 
Iiados! --Com teferência ao expediente que acaba 

Para melhor compreensão, utilizar-me--ei, de ser lido a Presidên~ia comuni<::a ao Plenário 
em anexo, do discurso que proferi na Sessão que, nos termos ao art: 95_-B, §§ 3~ a 6° do 
do Senado do dia 1 o de junho, assim como Regimento Interno, depois de republicada a 
das resoluções e_ instruções, do modelo de decisão da Comissão no Diário do Congres-
c.édula e do mapa final das apurações em so Nacional, abrir-se-á o prazo de 72 horas 
todo o território nacional. - para interposição de recurso, por um décimo 

Esdareço que tomei a iniciãtiva ·de Prever da composição da Casa, para que os Projetes 
observador da Justiça Eleitoral, UJ!Ia vez que, de Lei do Senado n~.49 e 87, de 1989, sejam 
tendo o PFL requerido ao TSE a presença apreciados pelo Plenário. Esgotado esse prazo 
de obs_ervaçior,_o_ órgão entendeu que não ca- sem a interposição de recurso os projetes se--
bia por não estar previsto em lei. -- -- rão remetidos à Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões,_7_ dejunho de 1989. - É a primeira vez qUe uma Comissão tem 
Hugo Napoleão. dedsôes tefmina:tiVas. 

À Comissão de Co(Istitulção, Justiça - .ti:~aõrriia do Regimento Iritemo abrir-se--á 
e Gdadania. um PTaZO de 72 horas após a pUblicação no 

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Dlárlo -Oficial, para que sejam interpostos 
os recl,lr$05 Ç.e interesse dos Srs. Se.n9-dores, -Os projetoslidos _serão publicados e reme-

tidos às comissões competentes. 
Sobre a Mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 19-Secretário. -
É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO 
N• 307, DE 1989 

Nos termos do art. 185 do Regimento ir:"~ter
no, requeremos que o tempo destinado aos 
oradores do E;xpediente da. sessão a ser rna('
cada seja dedicado a homenagear o compo
sitor e cantor Luiz Gorizaga, da música serta~ 
neja e nordestina. 

Afonso Sancho-Albano Franco -João Ca/
mon - Mauro Benevides - Jarbas Passa-. 
rinho -Hugo Napoleão 

Sala das sessões, 7 de junho de 1989. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-De acordo com_o_art_._279L_§ 19 do Regi-. 
menta Interno, esse requerimento será objeto 
de deliberação após a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, ofícios que_ serão lidos pelo 
Sr. 19 Secretá,_rio. _ .. 

São lidos os seguintes: __ 
01. n• 19/89 

Brasília, 19 de junho, de 1989-

Sehhor Presidente _ 
Nos termos do § 39 do art. 95-B do Regi

mento Interno, com a redação·dada pela Reso
lução n9 18, de 1989, <::ornunico a V. EX' que 

OSR. MAURO BENEVIDES-_Sr. Presi~ 
dente, peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Concedo a palavra ao nobie Senador MaUro 
Benevides, para um esclarecimento. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE Para um esdarecimento: Sem revisão do 
Orador.) -Sr. Presidente. -sOinenb~ Para um 
esdãrecimerlto diante da fala Preesidencial, 
sob(e urna matéria que vai assumir di<;m_te do 
Pl~pârio a caracteristica de um direito sumular. 

V. ~ deseja fixar jurisprudência em torno 
dessa matéria, sem dúvida de inquestionável 
relevância paia os ti'abalhos do Senado e, evi
dentemente, com repercussão na outra Casa 
do CongresSO. Eu .faria a V. Ex• a $.eguinte 
indagação: se um projeto originário da Câma
ra dos Deputados, ali apreciado com caracte
rísticas terminativas, vier ao Senado, que é 
a Casa r~sora, naturalmente será apreciado 
por uma de suas Comissões, e se essa Çon:Hs~ 
sãO cbhduir pela apresentação de um substi~ 
tutivo, a indagação que faço é se envolve uma 
iriterpretação mais elástica; no caso de ser 
apresentado o substitutivo pela Corriissão~. a_ 
o_utra _Cas_a· do Congresso limitar-se-á a apre~ 
cíárapen.a~ras inovações introduzidas no syQs
titutiVo cOmo üm todo? Não sei se fui claro 
ao solicitar a informação de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.....:.... ·Acf.editO qúe havendó um substitUtivo_ do 
Senado, ele será enviado para um exame am
plo na Câma"ra dos Deputados. A Câmara, en~ 
tão, aprovará ou hão o substit!Jti\ro. Sé a Co
mlssão falou em nome da C:ãmara e o· substi
tutivo é a urn_ pr'ojéto da -Cârhara; fósse'-eie
aprovado em Cgm~são te_rri'l.inativa ·ou_ nao;_ 
a Câmara tein líberdade de apréciá-lo, -Como 
faz hoje com todos os projetas que transitam 
nas -duas CaSas~ 

O Sr. Marcondes Gade1ha- Sr,_ Presi-
- dente, pe'ço a palavra, como l.ider, para uma -

comunic-aÇão ·urgente e 1!1-adiável: -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Peço desculpas a V. Ex", mas há um requeri
mento para ser lido antes da Ordem.do"Dia 
e,. ~m seg~ida, 9-~ei a pala_vra_ a V. _Ex• -

O Sr. Marcondes Gadelha- Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE -(Nelson Czu-neiro) 
-Sobre· a me-sa, requeríment.o.CJtie sérá lido 
pelo Sr. 1 9-SecretãriO. - · · · 

. É lidei o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N• 306, DE 1969 

Nos termos do ar:t _113 do RegimentO Inter
no, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de aVulsos para o Pojeto de Reso
lução no 28,-de 1989, que autoriza o Governo 
da União, através do Ministério dê) Aercmáutica, 
a cOntratar operação de c_rédito externo no 
valor de US$ 35,000,000:0"0 (tririta e cinco 
milhõeS de dólares americanos), junto -à _Ern
presà-Aero Boero S/A- F'8brica deAviones 
da República Argentina. 

A fun de que figure na Ordem do Dia da 
sessãO seguinte. _ . 

Sala d~s Sessões, 7 de junh<;> de 1989. -
Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O Plená_rjq acaba de ouvir o requerimento 
assinad_o pelo nobre Senador Hugo Napoleão, 
que pede dispensa de in~cstíçlo e publicação 
de avulsos para a apreciação- de um projeto 
que- autoriza o Governo da União, através do 
Ministério da Aeronáutica, a contratar opera~ 
çào de crédito externo no valor de 35 milhões 
de dólares, junto à Empresa Fama SI A, a fábri
ca de aviões da República Argentina a ftm 
de que figure na Ordem do Dia da sessãO 
seguinte. · -

Em votação o requ_eriméntõ.' ~ 
Os_srs: s-enadores que o aprovam -crueirarii 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
A matéria entrará na Ordem do Dia de ama

nhã.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Antes da Ordem do Dia, concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcondes Gadelh~ que 
falará como líder. S. Ex" dispõe: de 5 minutos, 
na fon:na do Regimento fntemo. 

O SR- MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB.-tomo Líder, pronuncia o seguinte dis· 
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curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, cUmpro o dever de dar 
conhecimento à casa do telex que recebi do 
Presidente e do Secertário-GeraJ do Parlamen
to LatinÇ>-Americano, sobre a situação do Pa
namá. E um documento de extrema impor
tância, porque define o pbSlcionamento de to
dos _os parlamentares Latino-Americanos so
bre a situação difícil em que vive o Panamá, 
neste momento. 

O documento coloca em dúvida o processo 
eleitoral do Panamá, protesto contra as tenta
tivas de intervenção naquele país e faz apelo 
a uma ação do Grupo dos Oito para uma· 
solução Latino-Americana do processo. 

Sr. Presidente, entendendo _que o Congres
so Nacional não pode ficar omisso diante do 
que se passa no Panamá; entendendo que 
esta é uma orientação segura de um orga~ 
nismo multilateral que esteve presente e assis~ 
tiu, in loco, as eleições e_ denúncia do proces~ 
so, e entendendo que este documento pode 
servir de orientação a uma posição dos parla~ 
mentares brasileiros sobre a questão paname
nha, procedo à leitura na íntegra. O texto está 
escrito em espanhol e peço que confiem na 
minha tradução, embora reconhecendo a má~ 
xima traduttore, tradifoié-: - - -

O documento dlz o Se!Juinte: 

"Senador Mar_condes Gadelha, Vice~ 
Presidente do Parla_m~nto Latino~Ameri
cano. Senado Federal Brasma. 

Declaração do Parlamento Latino~A~ 
mericano. 

O Parlamento Latino-Americano, fren~ 
te à grave ,situação política que vive a Re
pública irmã do Panamá, em acatamento 
a seus princípios-fundamentais e de acor~ 
do com diversos pronunciarrientos de 
suas assembléias, formula a seguinte de
claração: 

Primeiro- Na atual crise política pa~ 
namenha, a América~Latina tem funda
mental interesse em salvaguardar os prin· 
cípios essenciais e solidários da soberania 
popular e da soberania nacional. 

A soberania popular panamenha re-
quereu e requer sua expressão limpa e 
verídica, através de eleições livres. Esse'
requerimento se viu frustrado no pleito 
de 7 de maio. A ausência de uma impren~ 
sa independente, de informaçõ_es_oportu~ 
nas e outras irregularidades cohcitaram 
dúvidas sobre os autênticos res_ultados do 
pleito. A agressão física contra persona~ 
lidades da _Oposição implicou o _desco
nhecimento de direitos humanos funda
mentais. Finalmente, a repetina anulação 
das eleições cancela as perspectivas de 
um restabelecimento da democracia no 
Panamá. 

A soberania nacional panamenha, por 
outro lado, estaria ameaçada por daclara~ 
ções formul~das nos Estados Unidos que 
propõem a intervenção armada deste 
País no Panamá. Embora s_emelhantes 
propostas tenham sido desautorizadas, o 
Parlamento Latino~Americano adverte 
que uma ingerência externa nos assuntos 

ipternos do Panamá estaria em choque 
com os princípios básicos da__convivência 
-internaciOnal e hemisfériCa e aumentaria 
os perigOs de _uma situação até um nível 
incalculáveL 

O Parlamento Latino-Americano re~ 
chaça semelhantes ~repostas. Considera, 
ao reverso, que- em uma América-Latiita 

- em progressiva integração corresponde 
ao mecanismo permanente de consulta 
ConcentraçãO do Urupo dos OitO em to· 
mar aquelas iniciativas urgentes que as· 

_s_egurem a presença LatiQo~American~ 
em favor da democracia, da independên~ 
cia e da paz no Panamá 

Ao mesmo tempo, o Parlamenmto rei
tera sua solidariedade fraternal com o po
vo panamenho e com a sua legítima aspi
ração, que todas as nossas Repúblicas 
comparb1ham, de que se cumpram em 
sua integridade as disposições do Trata
do Torrijos-Carter. 

Na qualidade de observadores, presen
ciaram as eleições no Panamá o Presi
dente do Parlamento Latino~Amerlcano 

-_S_enadÕr- Hurliberto Pelaez Gutierrez, da 
Colômbia, o Vice~Presidente Deputado 
Aristides Fernandez Zucco, da República 
Dominicana e, em representação do Se~ 

-cretário-Geral, Senador Andres Town-
--Send Ezcurra, do Peru, o Senador domes-. 
mo país, Jorge Lozada StanbUry. 

Bogotá~Lima, 15 de maio de 1989. Se
-nadar Humberto Pelaez Gutierrez, Presi
dente do Parlamento LatiOo~Americano; 
Senador Ar1dres T ownsen.d Ezcurra, Se
cre_tário-Geral do mesmo Parlamento. 

Sr. Presidente, peço seja registrado nos 
Anais do Senaâo este documento. Eilviei có
pias ao Deputado Ney Lopes para registro; 
também, na Câmara dos Deputados, para co
il.hecimento e renexão dos. Parlamentares bra~ 
sileiros, antes de uma tomada de posição so
bre a situação panamenha. 

Esta, Sr. Presidente, é a posição do órgão 
maior dos Pcirlãmentos Latiria-Americanos. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

DoC(JMENTO A Q(JE SE REFERE O 
SR. MARCONDES OADELHA EM SE(} 
PRONlJNCIAMENTQ 

6J2025SEFE BR 
20002PE SEN REP 
Senãaór Marcondes Gadelha 
Vic:e Presidente Parlamento Latino Americano 
Senado Federal Brasilia 

Dedar_acion del parlamento latino ameriCa
no 

El Parlamento Latino Americano, frente a 
la grave sitacion politica que vive la hermana 
republica de Panam!!, en acatamiento de sus 
principies fundamentales y de acuerdo con 
diversos pronunc:iamiento_s de sus asambleas, 
formula la siguiente declaracion: 

En la actual crisis Politica panamefia, ame
rica latina_ tiene fundamental interes en salva~ 
guardar dos principies esenciales y solidarias 
la soberania popular y la soberania nacional. 

La soberania popular panamefia ha reque
rido y n;quiere su expresion Iipia Y Verídícã, 
a traves de elecc:iones Jibres._ Este Requeri
miento se vi_o frustr~d_O en los .comidõs.del· 
7 de mayo. La ausencJa, <;le una prensa inde:
pendiente, de informadOiles_oporluna:S -y_ Otras 
irregufai-iedades COncitaron dudas _sobre los 

·autenticas resultados de los comidos. La 
agressin fisica contra los personeros de la opo
sidon implico el desconocimiento de dere~ 
chos humanos fundamentciles. Finalmente, la 
repentina anulacion de las elecciones ça,nCeia 
Ias perspectivas de un restabelecimento de 
la democracia en--PanarTtã: -

La soberania nacional péinaffiefla por citra 
parte, estaria amenazada pOr declaraciones 
formuladas en los EstadoS Unidos que propo· 
nen intervencion armada-de ese pais en Pana
ma. Aunque _semejantes propu estas han sido 
desautorizadas, e! Parlamiento Latinoamerica
no advierte que una injerenda externa en los 
asuntos internos de Panama estaria reflída con 
los principies basícos'de la corivivencia Jnter~ 
nacional y hemisfeiica y aumentaria los f)eli
gros de la situacion hasta un nive\ incalculable. 

E! Parlamento Latinoamerii::ano-·rechciza se~ 
mejantes propuestas: ConSidera, en cambio; 
que en una Latinoamerica en progressiVa inte
gracion, corresponde ai mecanismO perma: 
nente de consulta y concertacion o grupo de
los ocho, tomar aquellas iniciativas urgentes 
que aseguren la 'presenciá Latinbãrilericana 
en favor de Ia demo_cracia, Ta independencia 
y la paz en Panama. ' 

AI propio "tie;npo, e! parlamento rEiitera su 
soiidarldad fraterna] con e1 j)U"eblo panametícr 
Y cori sU -legitimá aspifacioh, qüe todãS nues
tras republicas comparten, de que se cumplan 
en-su iiltegridád; Jas diSÇiosicioftes dei tratado 
torrijos~carfer. -- -

En calidad de observadores prêsenciaron 
las elecdones en Panaina, el-Présidente _del 
P8rlamento_ latinoamericano, Senador Hum
berto Pelaez Gutieá~ (Colorribía) y e! vice-pre
sidente Diputááo Aristides Feina-ndez Zucco 
(Republica Doriiinicána) _y -~n _representadori 
dei secretario General Senador Andres Town
send Ezcürra (Peru), el Senador dei mismo 
país~ Jorge Lozada Sta!lburY~· _ 

Bogota~Lima 15demayode 1989-Sena
dor Humberto Pe/aez Gutiefaiz;-PieSidente. 

Uma, 18~5-89 - Senãdor Andres Town
send Ezcitrra~-SeCretáriO General, 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Cameiro) 
- Sobre a Mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO !'!• 309, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
371, alínea "b", do Regimento Interno, para 
o Oficio S/11/89, relativa a pleito do Governo 
do Estado do Paraná 

Safa -das SessOe"S, de Junho ae 1989. 
- Ronan Tito, Marcondes Oadelha, Chagas 
Rodrigues. 
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REQOERIMENTO N• 310, DE 1989 

Nos termos do art 371, b, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeremos ur
gência para o Projeto de Lei do Senado no 
127, de 1989, que "dispõe sobre a propa
ganda eleitoral gratuita em 1989, e dá oUtras __ 
providências". -

Sala das Sessões, 31 de maio de 1989.
Jamil Hadad, Jarbas Passarinho, Ma;COiJdes 
Oadelha, Chagas Rodrigues, Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrietro) 
-Os requerimentos lidos, serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma dO art. 375, -índsã 
n, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carnefro) 
-Em sessão anterior, por proposta da Presi
dência, o Plenário do Senado deliberou realizar 
homenagem à República da França pelo 
transcurso do bicentenário da Revolução 
Francesa. 

Tendo a Câmara dos Deputados concor
dado com a iniciativa, esta Presidência con
voca sessão_ solene do Congresso Nacional 
a realizar-se no dia 20 do corrente, às 15 horas, 
para a referida homenagem. Serão oradores 
na solenidade o Deputado Bernardo Cabral 
e o Senador Luiz Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência comunica que, nos termos 
do art. 278 do Regimento fntemo, por ter rece
bido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
Comissão a que ror distribUído, determinou 
o arquivamento do Projeto .de Lei do Senado 
n~ 80, de 1986-DF, ae inidativa da Comissão 
do Distrito Federal, que retifica, sem ônus, a 
Lei no 7.426, de 17 de dezembro de 1985, 
alteradapeloDecreton~9.320, de 14demarço 
de 1986, que "estima a receita e fiXa a despesa 
do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1986''. 

De acordo com o _disposto no parágrafo 
único do art. 278, fica aberto o prazo de 48 
horas, a partir deste momento, para a interpo
sição de recurso de 1/1 O dos membros do 
Senado no sentido da tramitação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Na sessão de 6 de abril último foi lido o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 4, de 1989, de 
inidãtiva do Senhor Presidente da República, 
que introduz alterações nos arts. 325 e 581 
do Código de Processo Penal. A Presidência 
despachou o projeto à Comissão Especial que 
examina o Projeto_ de Código de Processo Pe
nal, atendendo ao disposto no art. 389, ll, do 
Regimento Interno. 

Entretanto, por se tratãr de mã:téria urgente, 
esta Presidência retifica o despacho inicial, e 
determina o envio da matéria à Comissão de 
CoriStitutção, Justiça e Cidadanta. 

Esse projeto se refere à fiXação das penas 
que o despacho anterior mandava para que 
fosse examinado, quando da apreciação do 
futuro Código de Processo Penal. Enquanto 
isto, as multas estão chegando ao ridículo de 
1 O centavos e 20 centavos. Daí, a retificação 
do despacho da Presidência que, como todos 
sabem, não é infalível. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presídência recebeu, do Governador do 
Estado do Piauí, o Ofício no S/12, de 1989 
(n~ 156!89, na origem), solicitando, nos ter
mos do Item V, do art 52, da Constituição, 
autorização do Senado Federal a fim de que 
aQUele estado possa realizar operação de em
préstimo externo no valor de US$ 
30,000,000.00 (trfnta -milhões de dólares anie
rlCanos) para OSTifiS que eSpecifica. 

Nos termos da Resolução da n~ 18, de 1989, 
o expediente será despachado à Comissão de 
AsSuntos ECon-ôlniCos. 

O SR. _PRESIDEN_ft_ (Nelson Carneiro) 
-A Presidência recebeu a Mensagem n1 116, 
de !989 (b' 243/89, na origem), de 7 do cor
rente, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica, nos termos do art. 52, item, VII, da Cons
tituição, solicita autorização para que a Com-
panhla do Metropolitano de São Paulo possa 
contratar operação de crédito no valor cotres
pondente a· 135.870;58 OTN de novembro 
de !987. 

Nos termos da Resolução n~ 18, de 1989, 
o expediente será despachado à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência recebeu, do Governador do 
DistritO Federal, a Mensagem n~ 39, de 1989 
-DF _(no 29/89L na origem), de 6 do corrente, 
submetendo à apreciação do Senado determi
nação de Sua Excefência com referência ào 
pagamento, ao próprio governador e seus se
cretários, dos vencimentos do mês de janeiro 
do ano em curso sem o reajuste estabelecido 
para os demais srvidores do Distrito Federal. 

- A matéria será deSpachada à Comissão do
Distrito Federal. 

ÇQMf'ARECEM MAiS OS SRS. SE!YJ)DO·c 
RES: 

Áu;eo Mello - Ronaldo ~agão - Olavo 
Pires - João Menezes - Almir Gabriel -
Moisés Abrão - Arltonio Luiz Maya _._João 
Lobo - Hugo Napoleão - Cid Sabóia de 
Carvalho _;,. Carlos Alberto - José Agripino 
~ Marcondes _Gadelha - _Humberl;p Lucena 
--Jutahy Magalhães- José lgnácio Ferreira 
- Alfredo Céimpos - Fernando Henrique 
Cardoso - Mário Covas - Iram Saraiva -
Roherto Campos -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discurssão, em turno único, do Projeto 
de Lei do DF n~ 7, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito Federal, que 
institui normas para atualização mone
tária de débitos com-a Fazenda Pública 
do Distrito Federal, altera o Decreto-Lei 
n'~ 82, de 26 de dezembro de 1966, e 
dá outras providência~. tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n9 65; de 
1989, da ComissãO --

- do Disbito Federal. 

-Em discussão o projeto, em turno único 
-(Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pemanecer sentadoS. (Pausa.} 
Aprovado. 
O Projeto vaf à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item2: 

Discurssão, em tu mo único;-do P('ojeto 
de. Lei do DF n~ 14, de 1989, de iniciativa 
do Goverriador dO Distrito Federal, que 
suspende a aplicação da Lei rJ? 8, de 29 
de dezembro de 1988, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 64, de 
1989, da C6rii.issão - -
~do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Si's---:- senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O ptojeto vai à -COmiSsão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--:•lem_3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n9 201, de 1988, de inicia
tiva da Comissão Direl:ora, que Cria car
gos em cõr'ri.issão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superior~s. na Subse
cretaria de Comissões, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n~ 73, de 1989,-da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e CJda
dania, pela constituclonalida;de, juridici
dade e, no mérito, favorável, com voto 
vencido ct.o Senador Roberto Campos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19-Secretário. -

-É li~o o segL:Jinte 

REQUERIMENTO N• 311, DE 1989 

Nos termos do art. 31 O. alínea b , do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discus
são do Projeto de Resolução n9 201, de 1988. 
que cria cargos em comissão do Grupo-Di
reção e Assessoramento Superiores; tia Sub
secretaria -de Corni~sões, e dá outras providên
das, para reexame da Comissão Diretora, em · 
face das novas disposições regimentais que 
alteraram a estrutura e competência das Co
missões Permanentes e Temp-oráriaS da Casa. 

Sala, das Sessões, 7 de junho de 1989. -
Mendes Cana/e , 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento. 

O SR. Jarbas Passarinho - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma informação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr _Jar~ 
bas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Solicito uma 
informação de V. Ex• Este prOjeto 
de resoluçã_o provém da Mesa anterior? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
Da Mesa anterior. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Agora, foi 
analisado pela COmissão de ConstitUi~ão, 
Justiça e Cidadania atual? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aluai. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Agora, ore
querimento visa a fazer diligência ou reexame?-

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vai à Comissão Diretora para reexame, por· 
que a atual Comissão Diretora não participou 
da elaboração desse projeto. E como houv_e· 
uma modificãção regimental que reduziu o 
número de comissões, de 17 para 6, a atual 
Mesa deseja reexaminar o projeto. 

O Sr. Jarbas Passarinho- A atual Mesa, 
naturalmente, levará em consideração que as 
comissões foram reduzidas mas cada uma 
delas tem duas a três subcomissões. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)" 
-Éclaro. - ·· 

O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obri
gado. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi
dente, confesso que não compreendi as ra
zões do requerimento. Se são essas aludidas 
por V. Bc', por que esta M"esa riâo _examinou? 

temperança, em nome da prudência, embora 
ebtenda que o fato de revisar uma matéria 
simplesmente porque houve mudança de Me
sa~ estaríamos indo contra o princípio da conti
n~idad_e ad~inistrativa. O que fqi feito por u~a 
Mesa não tem necessidade de ser revisto pela 
seguinte. Depois, não está claro que exista 
urna Correlação enire esses cargos e o número 
de comiSsões existentes. Em todo o caso, pàra 
que não fique nada obscuro, em nome da 
transparência, em nome da clareza das coisas, 
vamos aceitar a ponderação de V. Ex- e aguar
dar um posicionamento. 

Aprovamos o requerimento. 

_OS~. PRESIDENTE (Nelson Caneiro)
Quero acentuar, ler, o que o requerimento pe
de: "Em face- aas novas disposições regimen
tais que alter_aram a estrutura e competência 
das comissõ_e_s Permanentes _e Temporárias 
da Casa." 

Nesse interregno houve uma reforma regi
metital, não só a mudança, a alternância da 
COmissão Diretora, de modo que esta Comis
saQ _Pi(etora não pode aceitar e encaminhar 
ao..exame dos Srs. Senadores um projeto so
bre o qual não opinou desde que, nesse inter
valo, ocorreu a votação de um novo Regimen
to. 

Essa a explicação que. queria dar ao nobre 
Senador. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Não quero 
polemizar com a Mesa. Vamos aceitar o fato 
mas não o argumento, Sr. PreSidente, porque 
eStã Mesa não opinou, a outra Mesa opiniou? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
____,...Não ê porque a outra opinou ... 

O Sr. Marcondes GadeJha- A outra Me~ 
sa é tão legítima quanto esta. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não _é a -legitimidade da Mesa. É que a 
Mesa -anterfõi Opinou· em face de um antigo 
Regime"ntO. a nova Mesa: e o Plenário iriam 
votar na vigência de um novo Regimento. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-Neste intervalo o projeto foi oferecido pela 
Mesa anterior, criava 21 cargos em comissão O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden-
para funcionários do Senado. Não eram fun- te, pela ordem, como participante da Mesa 
cionários estranhos ao Senado. Quero escla- anterior. 
recer. Erain- Cargos eln: comissão a funcio- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
nários do Senado _que exerciam funções de --Com a palaVra o nobre Senador. 
Secretários nas coni.issões. Mas as comissões, o Sr. Jutahy Magalhães _ Sr. Presiden-
ao tempo, eram 17 ou mais, isso, permanen- te,, ~estaria cte solicitar aos Companheiros, co-
tes. Hoje são 8 ou 7. De modo que a atual legas Senador~ª, __ que atendessem à solicita-
Mesa não quer submeter ao exame do Plenário ção feita pela Mesa atual. ~ necessário exami-
sem antes ler o projeto, verificar a sua proce- nar-se_esta questão. É necesSário que a Mesa, 
dênda e dar a sua opinião. Depo[s, enviará que tem hoje o compromisso de dirigir essa 
ao plenário, que decidirá soberanamente. Por- Casa, assuma a responsabilidade daquilo que 
que hoje talvez não sejam precisos vinte e d ~ 
um. Comissões Permanentes são oito. De mo- eve ser e i to, no momento em que ela está 

na direçiio. 
do que a atual Mesa, que é responsável perante _ Considero que é normal, inclusive, deyido 
o Plenário ·pelo encaminhamento de tudo o à circunstância de modificação do Regimento, 
que diz respeito à atividade administrativa àa modificação da Constituição, situações dif~ 
Casa, tem o cuidado de reexaminar a hipótese rentes de mo ente emb 'd" m , ora a l e1a, a pro-
e pode, até, aceitar 0 que está feito, mas tam- posta da Mesa anterior é decorrente daquilo 
bém quer tomar conhecimento_ e deliberar a que eu pess almente cha , o , mo quase que um 
respeito. palavrão, isonomia, da isonomia com a Câma-

0 Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presi- ra Federal, mas é dela a proposta. Foi decor-
dente, vamos aceitar essa idéia em nome da ~- rente dessa questão de isonomia. Então, hoje, 

a Mesa vai examinar, também, dentro dessa 
visão. 

Então,_ acho que ê mais _do que correta a 
proposta da Mesa atual, de querer examinar 
dentro das nÇ>Vas circunstâncias. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Qd 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
{PMDB- CE. Para encaminhar. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, essa matéria tra
mitou na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Onde houv_e Uma advertência do 
Senador Chagas Rodrigúes, dizendo, ex8ta
mente, que a matéria era ainda da Mesa ante
rior e que a Mesa atual não se manifestara 
sobre o assunto. 

Dos debates registrados, ficou patente, no 
entanto, que o encaminhamento à Comissão 
de Constituição e Justiça Já se dera durante 
a gestão dos atuais ocupantes da Mesa Dire
tora do Senado. E, por isso, a Comissão de 
Constituição e Justiça achou por bem· não 
atender às indicações do Senador Chagas Ro
drigues, para observar o critério de constitu
cionalidade e legalidade da questão. 

Na veJ:dade, Sr. Presid'ente, há nisso tudo 
uma parte aceitável e outra inaceitáveL Com 
a mudança regimental, cláro que é interes
sante revisar essa matéria, revê-la, reestudá-la. 
Mas não aceito o argumento de que há uma 
outra Mesa, porque a Mesa do Senado é sem
pre a mesma;- é sempre a mesma Comissão. 
Toda Comissão é sempre a mesma; a Presi
dência da República é sempre a mesma. Mu~ 
damos homens; mas, como instituição, é uma 
coisa só. Então, não há esse interregno pela 
substituição de pessoas, na verdade, a Mesa 
é uma só, é única. é continuada e _é perpétua, 
enquanto durar a existência do Senado Fede
ral. A mudança dos homens não deve origínar, 
de modo algum, um interregno, uma interrup
ção, um lntennézzo nas atividades da Mesa. 

Mas, diante do argumento de que a_ matéria 
deve voltar, em face da mudança regimenta!, 
eu requeiro a V. ~.na condição de Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, que, após a revisão da Mesa, a matéria 
também volte à Comissão de CorlStituição. 
Justiça e Cidadania para, por igual razão, revi
sá-la. É o requerimento que faço a V~~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Sfs. Senadores que aprovam o· requeri
mento queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado o requerimento. 
A matéria vai ao exame da Comissão Dire

tora, em face da_ modificaç_ão do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-It~m4: - --- -

Projeto de Lei da Cânlã.ra fi9 98, de 
1982 (n9 362/79, na: <:asa de origririiJ, 
que altera a redação do art. 189 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de maio 
de ] 943 e determina outras providências. 
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A Presidência, noS-térfnoS do art. 369, "alínea 
"a", do RegirTleilfo lnt~mo; e conforme P:are
cer n~ 5ff, de 1989;-âa-Cófutssão de CQnstí
tuição, Justiça e Gdadania, de:clar-ª" prejudi
cado a· Projeto de Lei da Câfn-ara· n<r~98, d.e 
1982.. . . : . . . 

Não havendo opÕSiçãÕdo Plenário, a maté
ria vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 104, de 
1982 (n• 2.004n9, na Casa ele' o·rigemT. 
que modifica a redaç~o çlo ~rt. 1 o c4lle:L 
n~ 4.28f, de 8 de novembro de 1963, 
que "institui abono especial, em caráter 
permanente, para aposentados da Previ· 
dência SociaJ'". 

A Presidência, nos termos do art ,'?69, alíneÇJ. 
"a", .do Regimento Interno, e conforme pare
cer n9 58, de_ 1989, da ComisSã9 de ConSti
tulção, Justiça e Cidadania, p~clara prejudi
cado o projeto de l-~i da Cãinclra. n~ 104, de 
1982. .. . .. -

Não haverido oposição do Plenário, a maté
ria vai ao ArquLvo, feita a devida comunicação 
à Cãrilara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 6: 

PrOjeto de Lei da C5ma,ra n1 11 O, de 
1982 (ri• 1.569n9, na casa de origem), 
que assegura a todo empregado o salá
rio-assiduidade, e determina outras provi
dências, 

A Presidência, _oos terr:nos do art. 369, a~ínea 
"a", do Regimentó_lnterno, e ·conforme Pare
cer n" 58, de 1989, da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania,_ declara _prejudi
cado o Projeto de Lei da Çãrn~ra n" 11 O, de 
1982. . 

Não havendo oposição do Plenário, a maté
ria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
-Item 7: 

Projeto de _Le_i do Senado n" 255, de 
1981 - complementar, de autoria do 
Senador Ne_lson Carneiro,- que introduz_ 
alterações n~ Lei Complementar n9 11, 
de 25 de maJo de 1971, ~e criou o Pro
rural. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a , do Regimento Interno, e conforme Parecer 
no:> 58, de 1989, da c_omis~ão de Constituição, 
Justiça e Qdad<mia, declara prejudicado o 
Projeto de: Lei dq Senado no 255, de 1981 
- Complementar. 

Se não houver op-osição do Plenário, a ma
téria vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-
-Item8: 

Projeto de Lei do Senado n9 312, de 
1981 --Complementar, de autoria do 
SenaG.orNelson CarneirO~-que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar no 11, de 

___ 25 dé maio de 197J .. que instituiu o Pro
. gra-ma-de Assistênda ao Trabalhador Ru: 
raf.' · - --

A Presidência, nos tennos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Intern-o, ·e conforme Parecer 
n" 58, de 1989, da Comissão de Coniitituição, 
Justiça e Cidadania, ded~ra- prejudicado o 

·Projeto de Lei do Seil.ado no 312,_ de 1981 
...:..:: Complementar. 

Não _havendo oposição do Plenário, a maté
ria v_ai ao arqÚivo. 

O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem9:_ 

-· Projeto de Lei do Senado no 339, de 
-1981 ~_Complementar, de autoria do 
Senador Humberto Lucena, q~e acres
centa dispositivo à Lei Complementar no 
26, de 11 de setembro de 1975 que unifi
cou o_PIS e o Pcjsep. 

--APresidência, nos tennos do art. ~69, alínea_ 
a, do Regimento Interno, e confo.rme ~ar~~er 
n? 58, .de 1989, da Com!S_sãCl de COristituição, 
Justiç.ª e Cidadania •. declara.. prejudicado o 
Pr6jetó_d~ L_ei .do Senado n9 339, de 19J?l 
-Complementar. 

Não havendo oposição do Plenário, a mat~
- ria vai ao arqu_~vo. 

O SR. PRES.IDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 10: 

. Projeto de Lei do Senado !1° 342, de 
1981 - Complementar, de autoria do 

--- Semrd9r Nei_son Ca.mei.ro, que_ jntroduz 
alteração na Lei._Complementar no 11, de 
25 de maio dé 1971, que instituiu o Pro
grama de Assistência ao Trabalhador Ru
ral. 

A Presidência, ri.Os tern1os-do ãrt. "369, alfnea 
a, do Regimento [ntemo, e conforme Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadan@, deçlªra_ prejudicado ·a 
Projeto de _Lei do Sen_a9,o no 3_42, de 1981 
-Complementar. -

Não havendo oposição do Plenário, a ma~ê
ria vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Es~otada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Pas·sa-se, agora, ao exame do requerimento 
de urgência:, lido no Expediente, para o Oficio 
"S .. , no 11, de 1989, relativo a_plei!o -do Gover
no dO EStado do Paraná 

Em votação o requerimento. 
Os Srs...Senadores que o aprovam queiram 

·pennaneéer ·sentados. (Pausa.) 
- AprOvado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apre
ciação da matéria, que foi despachada à Co· 
missãó de Assuntos Econômtcos. 

_SOlicito ao nobre Senador Leite Chaves o 
parecer da Comissão de Assuntos Económi
cos. 

_ OSR.LEJTECHAVES(PMDB-PR.Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores,· 
-O Sr. GoVernador do Estado do Paraná soli

cita, nos termos do art. 52, V, da Constit4ição 

Federal, seja o Estado autorizado a contratar 
empréstimo externo no valor de US$ 
1 oo,oo-o,ooo.oo (cem milhões de .dólares nor
te-americanos), junto ao Banco lnbi!maciOn~ 
para a Reconstruç_ãQ_ e o Desenvolvimento -
BIRD, com aval do Tesouro Nacional, çie_sti
nado ao Programa Estadual de Desenvolvi-
mento Urbano (PEDU). , 

Em obediência à legislaçãO federal em vi
gor, roi reconhecido o caráter prioritário da 
operação e a capacidade de pagamento do 
Estado do Paraná, pelo Ministro-Chefe da "Se
cretaria do Planejamento e o Coordenação dÇJ. 

Presidência <ia_ República (Aviso n9 723, de 
19-5-89, anexo). 

O Poder _.Executivo estadual foi autorizado, 
pela Lei no 8.917, de 15-12-88, da Assembléia 
Legislativa paranaense, a contratar a operação 
em questão. 

O custo total do Programa a ~er fmanciado 
com os recursos do empréstimo, conforme 
consta .do Aviso n9 722/89. àirigido pelo Sr. 
Ministro-Chefe da SEPLôN ao Sr. Governador 
do Estado, ê- pievisto em US$ 227,0_milhô~s. 
cabendo ao Estado alocar os recursos neces
sários à cobertura da contrapartida nacional, 
no valor c(~ US$ 127,0 milhões. 

O Pode{ _EXecutivo estadual foi autorizado, 
pelo art. 4° da Supra referida Lei n9 8.9l7/88, 
a abrir Crédito Especial até o limite de NCz$ 
2..700.000,00 (dois_ milhões e setecentos mil. 
cruzados nOvos) para "viabilizar as transferên
cias de recursos do. Tesouro para o FDU .. , 
Fundo de.Desenvolvimento Urbano instituído 
no- art. 1 ~·do '!mesmo texto, encarregado de 
financiar planos e programas voltados ao de
-$envolVimento wbano entre os quais se en
quadra o programa em questão. 

Embora não constem d_o processado os es
tudos realizados pela SEPlAN-PR para aferir 
a capacidade de pagamento do EstadÕ do 
Paraná, parece-nos que a delegação do sr. 
MiniStrO-Chefe nesse sentido ê suficiente para 
satisfazer a exigências doart. 403, "a"; do Regi
mento Interno _desta Casa Legislativa. 

As condições financeiras da operação deve
rão ser objeto de aprovação por parte do Ban
co Cehfrã.l do Brasil, nos termoS do art. 79 
do Decreto-n.ç 84.128~ çl.e 29-10-79. 

ASsim, tendo em vista a importância do Pro
grama em estudo para o Estado do Paraná, 
opinamOs favoraVelmef!~e à solicitação em te
la nos ~os do_ seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 29, DE 1989 

Autoriza o governo do Estado do Para
ná a cOntratar operação de crédito exter
no, no valor deUS$ 1 OO,OOO,OOO.OQJcern 
milhões de dólares norte-americanos), 
junto ao Banco Internacional para a Re
construção e o Desenvolvimento -
BIRD, com o aval_do Tesouro Nacional. __ 

Art. ]9 Fica -o Estado do Paraná autori
:ado _a çontratar operação de crédito externo 
no valor deUS$ 100,000,000.00 (cem mUhões 
de dólares norte-arnericanos),junto_ ao J?a:nco 
Internacional para a Reconstrução e o Desen
volvimento, c_om o aval do Tesouro NacionaL 
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destinado ao Programa EstaduaJ de Desenvol
vimento Urbano (PEDU), obedecidas as con
dições fmanceiras ilprovadas pelo Banco Cen
tral do Brasil. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O p.ãreCer da COmissão de Assuntos Eco
nômicas·-conclui pela apresentaÇão-do p[ojeto 
de Resolução n9 29/89, que autoriza o Governo 
do Estado __ do Paraná a realizar operação-de 
crédito externo no valor de 100 milhões de 
dólares. 

Completada a instrução- da matéria, pas
sa-se à -discussão do projeto, em turno único. 

Em dlscussâo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão._ 

Em votação. 
Os Srs. _Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentadosr (Pausa.) 
Aprovado. _ 
O projeto írá à Cón1issã~ blretora para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, redação final da matéria 
que será Uda pelo Sr. ] ~ Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER I'!• 82, DE 1989 

DA COMISSÃO DIRETORA 
Redação final do Projeto de Reso

lução n' 29, de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçao 
final do Projeto de Resoluçáo nl' 29, de 1989,
que autoriza o Governo do Estado do Paraná 
a contratar operação de empréstimo externo 
no valor deUS$ 100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares americanos.) 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho 
de 1989 . ......:.. Nelson Carneiro, Presidente -
Pompeu de Sousa,' Relator - Antônio Luiz 
Maya - Divaldo_ Siliuagy. - ---

ANEXO DO PARECER 
1'1' !12, DE 1989 

Redação final do Projeto de Reso
lução n' 29, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos _do art. 52, inciso V, da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO 1'!•, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do 
Paraná a contratar Operáção de em
préstimo externo, no valor de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dó
lares americanos). 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É o governo do Estado do Paraná, 

nos termos do art. 52, inciso V da Constituição 
Federal, autorizado a contratar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares 
americanos),junto ao Banco Internacional pa
ra a Reconstrução e o Desenvolvimento -
BIRD, com o aval do Tesouro Nacional, desti~ ~ _ 

nad_o ao Programa Estadual de Desenvolvi
mento Urbano....,._ PEQU, obedecidas as condi· 
ções financeiras aprovadas pelo Banco Cen
tral do Brasil. 

Art. 2~ Esta resÕlução-·entra_ em vigor na 
da~a de _sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ein discuSs.?!o a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a dlscãssão. 

Em vOtaÇão. 
Os srs: Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados, (Pausa,) 
Apro'{ãda. 
O projeto vai à_ promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-.-....Passa-se à apreciação do requerimento de 
urgência, lido _no Expediente, para o Projeto 
de Lei do Senado Federal n" 127, de 1989. 

--Em Votaçã"cio requerimento. 
Os Srs. SeTí.ãdofeS que o aprovãm queiram 

-permanecer séntados. (Pausa) 
-.!\provado. _ _ 
·-Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria. 

Discussão, em turrlo único, do Projeto 
_:-'"_-de Lei do Senado Federal no 127, de 

1989, de autoria do Senador Maurlcio 
Corrêa, que dispõe sobre a propaganda 
eleitoral gratuita em 1989, e dá outras 
providências. 

Dependendo de parecer da Comissão 
de Cons!flt.jição, Justiça e Gdadaíiia. 

S_olidto_ -do nobre Senador Gd sãbóia de 
Carvalho o parecer sobre a matéria. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(P0-DB- CE Para emitir parecer.) -Sr. Pre
sidente _e Srs. Senadores, antes de dar o pare
cer-sobre esSa matéria, tive o cuidado de con
versar êáffi diversos companheiros de Sena
do, em face de algumas pec;uliaridades que 
existein_no Projeto de Lei do Senado n" 127, 
de 1989~ que dispõe sobie a propaganda elei--
toral gratuita em 1989, e âá outras providên
cias, tndusive determina: 

.. Art. 19 Na transmissão gratuita pelas 
emissoras de rádio __ e televisão, em horário 
rese_r:vado a partido politico,_para ~ifusão 

-aeséu-programa -_partidário, não Será Per--
miti_d_a divulgação de iiTiagem ou de men· 
sagem visual, sonora oli audiovisual, dire-

- --m,--ihdireta oU subliminar, de -candidatei 
declarado a cargo eletivo por outro par
tido." 

Peta leitura do art. 1?, vê V. E>:.", Sr. Presi
dente,__ vêem os Srs. Senadores, que o objetivo 
desse projeto de lei é exatamente impedir que 
<?._c::andidato de um partido possa aparecer 
num programa de outro grêmio político. Além 

, disso; o projeto de lei envereda por essa com
preensão e faz alQumas ~eterminações muito 
minudentes. 

Confesso a V. Ex• que a Assessoria Técnica 
do Senado Federal preparou um parecer favo
rável a esse projeto de lei. No entanto, desig
nado como Relator em plenário, pela cornple-

xidade da matéria e havendo Q regiljle de ur
gência,_ enlende o senador que agora pro lata 
o seu parecer_que esse projeto de lei necessita 
de alguns reparos para a sua aprovação. 

Assim, Sr. Presidente, o parecer da Cernis-. 
são de Constituição, Justiça e Cidadania é 
contrário, para que a matéria, em outra oportu
nidade, seja examinada cóm mais tempo, 
mais cuidado, mais precisão, 

O parecer é pela rejeição deste projeto, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneifO} 
-O parecer conclUi pela rejeição do projeto. 

Completada instrução da matéria, passa~se 
à discussão do projeto. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presid~nte, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (N'elson .Ca_rn_eiro) 
- Con_cedo a palavra a V. Ex" 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
discutir.)-Si. Presidente, parece que o relator 
usou de prudência e impeliu melhor exame 
do projeto. Estou tomando conhecimento c;le· 
le, agora, em plenário, e me parece que é 
incondicional. Primeiro porque, -se, pOr um la
do1 a Constituição dá toda a _liberalidade à 
notícia e à informação, por outro, o projeto 
de lei é seriamente restritivo, e restritivO de· 
r:nanelra muito particularizada, a ponto de se 
supor que ele se destina a atender à pretensão 
de um grupo político ou de determinado par
tido polftico, _ 

Sr. Presidente, não se compreende como, 
pOr exemplo, diga-se em um artigo o seguinte: 

''Na transmissão gratuita pelas emis
soras de rádio e televisão. em horário re
servado a partido politico para a difusão 
do seu programa partidário, não será per
mitida a divulgação de imagens, ou men
sagem visual, sonora ou audiovisual, dire
ta ou indireta, ou subliminar de candidato 
declarado a cargo eletivo por outro par
tido." 

Ora, Sr. Presidente, isso é uma restrição ina
ceitável. O programa gratuito é exatamente 
para a difusão de imagens e informações so
bre o candidato, nada impede que o candt
dato, inc;b,..t~e, exiba o retrato de um adver
sário seu para mostrar que ele é um homem 
até sujeito a restrições morais profundas. 

Outra questão, Sr. Presidente, o art. 21 esta
belece o legalmente impossível: 

"Os partidos políticos que tenham can
didato a Presidente podem ter horário a 
ser utilizado até o dia 14 de julho, tempo 
com a mesma extensão daqueles que fo
ram utilizado_s por outros partidos no ano 
de 1989."' · ·· · 

É uma disposição casuística, particulariza
da. Todos têm conhecimento de que o candi
dato, e estâ aí o Sr. Collor de Mello, usou 
dois programas de outros partidos, ele o fez 
de forma ilegal, de foana a violentar as nor
mas. e, inclusive, estranha-se que o Tribunal 
Superior Eleitoral não tenha visto isso. Porque 
a finalidade de um programa, esse programa 
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de uma hora assegurado a todos os partidos, 
é específico, é para a divulgação do programa 
do partido, dos seus propósitos, de suas me
tas, e jamais para que outro partido possa 
utilizá-lo para -divulgar candidatos. 

A legislação atual, que acabamos de aprovar 
aqui, permite qL!e haja junções de hor~rios 
no tempo reservado à candidatura, mas quan
do exis_tam coligaç:ões formalizad_ªs, inclusive 
homologadas e aprovadas pelo Tribunal Su
perior E1eitoral. 

Em- nome do partido, votaria c_ontra, mas 
o projeto pode sofrer emendas e acho que 
o Senador Cid Sabóia d_e_ Carvalho foi multo 
cauteloso em pedir que esse- projeto ~aia de 
pauta, para um melhor exame pela Comissão 
Técnica. --- -- -----

0 SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Antes que s_e lnicíe- ã disi:usSao, a Mesa 
prestará um esclarecimento. ao e_rnfnente S~M-
nador Leite Chaves. -

O projeto está em regime de urgênda ur
gentíssima. Não é possível adia{ ã votação; 
a não ser que os sígnatárioS -desse requeri
mento retirem o pedido, aprovado pelo Plená
rio; ou enviem à Mesa requerimento de extin
ção da urgênda, em face da solicitação feita 
pelo relator da matéria para um melhor exame, 
pois se o projeto for rejeitado hoje, só poderá 
ser objeto de exarne daqui a um ano. 

Desta forma, exístem essaS-SolUÇões: no ca
so de rejeição, o projeto só voltará a exame 
no próximo ano; e no ca_so de aprovação, o 
projeto vingará; ou então, o adiamento, so
mente possível se os signatários do pedido 
de urgência pedirem retirada.- EstáS aS únicas 
soluções regimentais que a Mesa poderá acei
tar. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutif o prOjeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. Ex" irá falar pelo PFL? 

O Sr. Divaldo Suruagy- Vou falar pelo 
Partido da Frente Uberal, para discutir o pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- concedo a palavra a v. Ex', para falar em 
nome do PFL, porque somente um Senãdâr 
de cada Partido poderá usar da palavra. Estou 
só lembrando, porque estou vendo os dois 
em pé, V. Ex• e o Senador Edison Lobão ... 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador 
Edison Lobão, V. Ex• permite que eu fale em 
nome de nosso Partido? -

O Sr. Edison Lobão - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Pois não, com muito prazer. Apenas eu 
não queria depois negar a palavra ao Senador 
Edison Lobão, porque só um poderá falar. 

O SR. DIVALDO SURCIAGY (PFL- AL 
Como Líder. Para d_iscutlr, Sem reViSão _do ora· 
dor.) --Sr. Presidente e Srs. Seilãdores, apre· 
sentou o nobre Senador Maurício Correa ao 
julgamento desta Casa um piujeto da maior 
importância política, reparando uma série de 
abusos que a legislação -eleitoral tem permiM 

tido a determinados candidatos. O Oustre ·se
nador Leite Chaves, como sempre, com o ta· 
lento verbal (jue Deus lhe dotou, desceu para 
filigranas de natureza jurídica, mas enfatizou 
que o_ Tribunal Superior Eleitoral permitiu que 
determinado candidato, contrariando a lei, uti
lizasSE: o programa de dois_Partidos diferentes 
da legenda que o lança como candidato à 
Pr~sic:1.ência da República para propaganda 
pessoaL de_ sua postulação. Inclusive o Se_na_
dor Leite Chaves esqueceu um detalhe que, 
na minha opinião, é tão ou mais grave do 
que esse que S. Ex• colocou c_om tanta_ pro
priedade: é que esse aludido candidato usou 
4 programas, 360 minutos de televisão, falou 
primeiro pelo Partido da Juventude, conseguiu 
mudar a sigla do Partido da Juventude_ para 
PRN, falou pelo PRN e, depois, ainda falOu 
por dois o_utros Partidos. 

Ora, isso-e-um abuso, é uma discriminação 
para com os_dema:is candidatos à Presidência 
da República. _ 

ConQratulo~me cOm o Senãdor Maurício 
Corrêa pela oportUnidade dO seu projeto, inM 
clusive, segundo estou info_rma_do, S. Ex" o 
apresentou àe comum acordo com as Lic;le
ranças do Partido majoritário desta Casa. Daí 
a minha surpresa quando, neste momento em 
que o País está envolvido em uma campanha 
eleitoral, quando a lei permite discriminaÇões 
dessa natureza~ que nos apeguemos a detaM 
lhes ou a filigranas jUrídicoS quando o que 
está em jogo é muito mais importante: são 
os interesses maiores deste País. 

Cotlgrati .. do-me, portari.to, com o Senador 
Maurício Correa pela oportunidade do seu pro
jeto. 

se:s. Ex" deseja_r, em nome do meu Partido, 
retiro a minha assinatUI:a, para que possamos, 
através de eme_ndas, corrigir algumas seqüe
las, a fim de qu-e possamos discUtir uma i:naté
ria da maior magnitUde como esta. 

Sr. Presidente, não podemos rejeitar um 
projeto de tanta profundidade sobre as elei
ções que estamos a viver. 

O Sr. Edlson Lobão- Sr. Presidente, peM 
ç.o a palavra. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. ~ está falando em nome do PFL? 

O Sr. Edison Lobão- E.xatamente. 

O S_R,. __ PRESIDENTE (Nels_on Carneiro) 
~1Dft;!]izmente.s6 pode pronunciarMse um ora
dor, posto_ que _a matéria está em regime de 
urgência. Por_ isto consultei se V. Ex• ou o SenaM 
dor Divaldo Surua;gy iria falar pelo PFL. 

O Sr. -Edison Lobão- PerdãO; y,-Ex" po
deria concederMme a palavra como Líder do 
PFL ou como Udecdo Governo. 

O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como Líder do "Governo-dou a palavra a 
V. Ex", embora o nome de V. Ex' não figure 
entre os Vice-Uderes do Governo, mas está 
presente o Líder, que lhe autorga o mandato. 

O Sr. Edison Lobão- Perdão, Ex•, figurO 
como-Vice-Lfder ao -GoVerno também. 

O SR. EDISO_I'I LQI;IÃO (PFL ~MA. Co· 
mo Uder. Para discutir. Sem revisão do oraM 

dor.)- Sr. Presidente, indiscutivelmente este 
p'rojeto tem -alguns méritos. De fato~ a lei da 
propaganda eleitoral prevê o horário gratuito 
para qUe o Partido político possa promover 
o seu programa. Mas o que se tem visto é 
que, ao longo dos tempos, aqueles que ocu
pam cadeiras nacionais de rác!ig e_ televisão 
o fazem para promoyer a sua própria candi· 
datura - e aqui agora já falo como Uder do 
Goyemo mesmo ""':"" , inclusive para atacar du· 
ramente o Governo. Não é- destitiado a tal fun 
e~s~ horário 9ratuito da t~leviSãO. 

O projeto do Senador Maurício Correa tem 
méritos, mas, na ver_dade, o que se busca aqui, 
com esta proposta, é compensar os <:andi- -
dates que não tiveram a mesma disponibiM 
lidade de tempo que determinado caridídato 
usou na televisãO, indevidafnerite, como-ob~ 
_serva o Senaçjor Divaldo Suruagy. _ -

Ora, com isto estaríamos c;rianc:!o, r~almeliM
te, um sistema de compensação, mas punindo 
a quem não deveria sê-lo, que são as emls· 
soras de rádio e televisão, que nenhuma culpa 
tiveram por terem que ceder os seUs CaflalS 
de rádio é telgvisão para que apenas um candi
dato se utilizasse de 180 minutos desse horá
rio, que está s_endo usado, repito, indevida
mente; esse horário não se destina à proganda 
de candidatos e_ muito menos a que se façam 
ataques ao Governo, como vem ocorrendo 
sistematicgmente. 

Nestas condições, sr; ?"residente, faço um 
apelo ao autor do projeto, Senador Maurício 
Coi'rea, qUe_ seQutãffiente teVe os melhores 
propósitos 4uando apresentou -a proposição, 
que S. Br aceite a sugestão de V. Ex-, no 
sentido de _retirar o seu pedido de urgência, 
para q1,!e se examine melhor, rapidamehte, 6 
seu projeto~ e ele vofiaria, em seguida, em 
regime de urgênci~, ern outra sessão. 

E o _apelo que faço ao Senador Maurício 
Correa. -

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro) 
.....::.. Com a Palavra o nobre Senador Mauricio 
Corrêa. 

-0 SR. MACIRÍCIO CORR!l:A (PDT- DF. 
P~ra discutir. Sem ievisào do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Seni:!.dor_es, este projeto, "na __ 
verdade, guarda a maior importância, tendo 
em vista o momento que estamos _atraves
sando. 

·O nobre Senador Oivaldo Suruagy, com 
prbpriedade, já expôS as razões fundamentais 
deste projeto. Estamos, hoje; no dia 7 de ju
nho. Se adiarmos a votação, evidentemente 
o projeto perde totalmente seu sentido, porque 
a programação gratuita de partido tem que 
se feita 120 dias antes do pleito eleitoral. Por 
conseguinte, se estendermos mais, não há 

-- condíções: 
Gostaria de chamar a atenção do ilus_tre Se

nador Leite Chaves, que invocou, en passan~ 
qualquer resquício de inconstitucionalidade, 
Data venia de S. Ex~, não existe absolutamente 
nada de eiva de inconstitucionalidade nesse 

_projeto. Ele é muito bem constitucional. 
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O Partido Democrático Trabalhista fez uma 
representação ao Egrégio Tribunal Superior 
Eleitoral, no sentido de solicitar um suprimen~ 
to de natureza daquela Corte, para evitar o 
abuso que estava acontecendo com o exagero 
da aparição do candidato Collor de Mello. O 
Presidente dessa Corte, através de nota ofiCial, 
formulada pela unanimidade dado pela TSE, 
disse que havia necessidade de uma le1 ser 
votada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, 
o próprio TribUnal Superior Eleitoral reconhe
ce a sua constitucionalidade. 

Ademais, trata-se de um procedimento de 
natureza pública, ou seja, esse é um ordena
mento que estamos criando que vai gerar con
seqüências para uma questão da mais alta 
importância desta República, a eleição do Pre~ 
sidente, que vamos ter no dia 15 de novembro 
deste ano. 

Confesso que estou perplexo diante da pala~ 
vra do Relator, por ter~se pronunciado contra~ 
riam ente. 

Discuti esta matéria com os Líderes do 
PMDB e do PFL; solicitei, inclusive, a outros 
Partidos, uns até por uma questão pessoal, 
porque não concordam com se_u_ candidato, 
a assinarem, porque reconhecem que deve 
haver uma compensação, uma igualização, 
pois, do contrário, seria á perpetUação de in~ 
justiça _da maior gravidade. 

O Tribunal Superior Eleitoral não teve con~ 
dições de impedir a aparição desse candidato. 
Os seus representantes, na hora da edição 
do programa. não vetaram nadü do Sr. Collor 
de Mel! o, e ele apareceu entrando quatro vezes 
nos lares de todo o Brasil. 

Nenhum candidato, por mais hercú1eo que 
seja em todas as suas potencialidades, jamais 
conseguirá penetrar onde a televisão alcança. 

Portanto é evidente que o avanço do Sr. 
Collor' de Mello tem essa natureza originaria~ 
mente dentro da propaganda que ele canse~ 
guiu, imiscuída gratuitamente, nos programas 
desses Partidos que alugaram, na verdade, 
suas siglas. 

Se não encontrarmos uma- condição devo
tar uma lei que recompense os outros candi
datos, estaremos perpetuando, como eu disse, 
uma injustiça, Uma iniqúidade, em não ·devol
vendo esse sentido de igualdade. 

Saliento que submeti ao Senaaõr Ronan Ti
to, e S. Exl' encarregou-o Senador jõsé Fogaça 
de examinar a questão. Levei o projeto em 
mãos ao Senador José Fogã:Ça;-que o exami
nou e_deu o "de_acordo". 

De modo que faço um apelo. Sei, inclusive, 
que o parecer que veio da Assessoria Legis~ 
lativa do Senado foi favorável e até havia solici
tado uma ajuda dessa Assessoria para compo
sição desse texto. E o que veio de lá foi, eviden
temente, um parecer favorável. Assim, faço 
um apelo ao Relator e ao Representante da 
Uderança: poderia retirar o p-i'ojeto hoje, com 
a segurança de que pudéssemos votá-lo ama
nhã. Ai, sim, se se _c~,ehasse que deveriam ser 
apresentadas emenáas ou se corrigir o texto, -
tudo bem, mas é importante que votemos a 
proposição esta semana. 

Se o PMDB, o Partido da Frente l.Jberal e 
os outros Partidos concordarem, retirarei com 

o maior praier, para que este projeto seja aper
feiçoado e outras idéias surjam, inclusive até 
com menor prazo. Ao invés da televisão, dar-se 
os minutos to_dos que o Sr~_Co\Jor de Mello 
teve, que pelo menos se assegure um percen
tual ~ digairrós ~ de ao; 50 daquilo que 
ele teve. Tudo é possível, deide que haja en
tendimento. 

O que não é justo é a: situação continuar 
desse jeito, sem -que se faça uma reparação. 
Do contrário, O Sr. Collor de Mello será, sem 
dúvida nenhuma, Presidente da República por 
obra e_ graça da nossa desídia, e isto é um 
absurdo. 

Portanto, Sr. Presidente, conclamo aqui o 
espírito públicO, o discernimento das Lideran
ças que se estão opondo da medida profilática 
que apreciamos neste momento. 

O" .Sr. Jarbas Passarinho-Sr. Prestd€m~ -
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Concedo a palavra ao noDre Seria dor Jar
bas Passarinho, pelo PDS: 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Como Líder, para discutir.) - Agradeço 
a V. Ex", Sr. Presidente, fui um dos que assina
ram-o documento de solicitação de urgência. 

Sabe V. Ex', comO" um doS deCanos da Casa, 
que isto, muitas vezes, é- um gesto também 
de cortesia e de polidez que se faz. E, quando 
fui solicitado, evidentemente, eu não conhecia 
todo o texto do projeto apresentado pelo Uus~ 
tre Senador pelo Distrítõ Federal, Maurício 
Corrêa 

Eu gostaria de salientar, em primeiro lugar,
Sr. Presidente. o que no projeto se apensa 
_como Lei Orgânica dos Partidos, no texto refe
rido. 

OteXto diz: 

"Os partidos terão função permanente 
_através de ... 

.. ,.~ ..•.... ..._ .............. ... 
TII- Promoção de congressos ou ses

sões públicas para difusão de seu progra
ma, assegurada a transmissão gratuita 
pelas empresas de rádio e televisão." 

No pa_r~grafo único~ diz~se; 

"Na transmissão gratuita pelas emis
soras de rádio e televisão dos congressos 

- ou sessões públicas referidos no inciso 
_ IIi, observar-se-ão as seguintes normas: 

rio em televisão sabe-se quanto custa, neste 
momento. 

Mas se vamos, agora, pela redação que dá 
o Senador Mauricio CoiTêa~a-creScentar esta 
questão com o que eu chamaria de "eqüidade 
pelo erro" e o Senador Pompeu de Sousa 
chama de "isonomia pelo erro", é uma nova 
figura, porque o erro realmente está praticado 
pelo Tribunal Superiár Eleltoi"al - que me
desculpe o Egrégio Tribunal -, na medida 
em que ele aceita que o programa seja feito. 
E, para um programa que deveria ser para 
promoção de congresso ou sessão pública 
de um partido, ou para propaganda do seu 
progrnma, que esse programa ·se transforme 
nitidamente, C_omo agora, erri proPagãndã 
eleitoral. 

Agora, pergunto eu, daí a razão de salientar 
essa disPosfção feita pelo nobre Senador AaU.
rício Corrêa, de aceitar wna possibilidade de 
modificação: se os Partidos todos forem pedir 
daqui até 14 de julho, Sr. Presidente, 100% 
do tempo qu~ esse ~idadão utilizou para a 
propagãtlda, nós somos todos Partidos, va
mos todos pedir - haverá exeqüibilidade na 
lei? É ul'!l~ pergunta que faço. 

Segunda: quando o nobre Senador Mau
rício Corrêa, prevendo que isso não será exe
qüível, reduz o tempo de 100% para 8% ou 
50% , -não sei -que -tipO de- negódo vamos fazer 
a respeito. Mas, parece-me interessante que 
tivésserrios oportunidade de trocar idéias ain
da, fora da premência de um tempo de urgên
cia urgentíssima. 

Sr. Presidente, é a posição do meu Partido, 
que ainda existe. · · 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente. peço 
a pala~ _para l.:'lll_a explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDIÍ- PR. Para 
explicação pessoal.)- Sr. Presidente, o nobre 
Senador Maurício Corrêa disse que se enten
deu com o nosso Uder. Eu não tinha- conheci
mento, mas de forma nenhuma, na Uderança, 
eu votaria neste sentido. 

A reparação por via legal é impossível e 
enexeqüível neste caso. Então, chl>e aos can

- didatos que se prejudicarem usar outros 
meios, inclusive ~ lei. Ora, se o candidato vio
lentou a Lei Orgânica dos Partidos usando 
outros Partidos para a sua propaganda, por 

_que não impugnam a candidatura perante o 
·············••··············"·············· .. -· ............. ~- - · Tribunal Superior Eleitoral?_ É um caso de im-
d Na transmissão destinada à difusão pugnaçâo manifeSta oU de pedido direto- de 

de programa partidário, não será penni- indenizaçãO de reparação civil àquele que tirou 
tida propaganda de candidatos a cargos proveito. Mas não é 0 caso do Senado se c-om-
eletiyos, sob qualquer pretexto." prometer fazendo lei casuística como esta, Sr. 

O que se nota, o que se tem- visto é que · 
isto é violado sistematicarilente, se não por 
todos pelo menos pela imensa maioria dos 
partidos que requerem ao Tribunal tempo pa
ra isto. 

De maneira que também concordo plena
mente_que é um absurdo, até porque sugere 
determinadas impressões, não sei se malicio
sas oU verdadeiras, de que alguns partidos 
podem negociar os horários, porque um horá-

Presidente. A lei tem princípios, não podemos 
assinar qualquer coisa. Respeito os interesses 
sacrificadoS, mas existem outros meiOs áe re
paração. 

De forrna que a citação que V. Ex" fez, dizendo 
que a Liderança apoiou, e depois renegou o 
pedido não tem cabimento. Respondendo pe
la Uderanç~ não fui ouvido a _respeito. Mas 
em hipótese alguma votaria uma proposição 
nestes termos. 
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O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE. (Nelson Çarneirq)_ 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Pela 
ordem.)_- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
evidentemente que quando elaboramos_uma 
lei, não podemos fazê-lo cas_uísticamente, 
pensando no candidato "a", "b" ou "c", A lei 
é para ser aplicada no sentido moral. _ 

A minha questão de ordem é pelo fato de 
que quando se votou a última Lei Eleitoral, 
da qual foi Relittor o eminente Senador José 
Fogaça, apresentei emenda que proibia nãri 
só os partidos com as coligações de partidos 
políticos de fazer a propaganda de qualquer 
outro_ candidato que não pertencesse ao Par
tido _ou às coligações. E essa emenda foi a pro- _ 
vado no Senado. Então, esta é uma repetição 
da outra, mais restritiva, porque rião ·envolve 
coligações. 

De maneira que, Sf~ -Presidente. eu acho 
que seria de bom alvitre V. _EX' fazer ouvir a 
ComiSsão de Cõnstitu!Ção, Justiça e Cidada
nia, para manifestar-se sobre este assunto, que 
já foi votado, discutido e aprovado com maior 
amplitude do que está: aqui neste projeto de 
lei._ _ 

É esta a questão que eu desejo colocar, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. -Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo ·a palavra ao nobre Senador Mau-
rido Cõrrêa. ~= -

O SR. MAURiCIO COR!lliA - (PDT
DF. Para questão de ordem. Sem reVisão do 
orador.) -Sr. Presidente, retiramos a urgên
cia. As Lideranças assinaram, e o PMDB, atra
vés do Relator- está aqui o líder- assumiu 
o compromisso de submeter a matéria aos 
seus lideratos para uma nova urgência ama
nhá, ou depois de amanhã, conforme o caso. 

Então, Sr.· Presidente, deixo bem claro que 
concordo com a retirada nestes termos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa torna conhecimento, embora não 
haja nenhuma questão de ordem, apenas uma 
comunicação de V. Ex.' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-SObre a Mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 SeCretáfío. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 312, DE 1989 

Nos termos do art. 3_87,_jncisoJI, do Regi
mento Interno, requeremos a extinção da ur
gência concedida para o Projeto de Lei do 
Senado no 127, de 1989. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1989. -
Maurício Corr&, Leite Chaves, Jarbas PaSSa
rinho, Edison Lobão. 

_o_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aprovado o requerimento, fica extinta a ur
gência e a matéria retoma ·o seu rito normal. 

O _SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
-. Passa~se, ag~xa, à votação çlo Requ_erimen
to n~ 3Õ7, lido no Expediente, de autoria do 
Sr. Senador Afonso Sancho e outros Srs . .Se-_ 
nadares. de dedicação do Expediente de ses
são a ser oportunamente marcada para home
nagear Luiz Gonzaga. 

Em votação o requeri~n:ento. . 
Ç>s--srs. Senadores que o aprOvam queiram 

permànecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será_ cumprida a deliberação do plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa renova o seu apelo aos Srs. Sena
dores para que estejam presentes no início 
da sessão de hoje _do Congresso Nacional, 
às 18 horas e 30 minuto~ porque haverá vota
ção nominal, de que participarão os Srs. Sena
dores, provavelmente. 

O SR~- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
......,., Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
P~rinho_, que falará corno líder. 

·O SR. JARBAS PASsARINHO (PDS
PA COrria líder, pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. P_r.esidente, Srs. Senadores, inScre
vi-me como líder, para tratar de um assunto 
que foi ~qui percutido, ontem, e, infelizmente, 
não verifiCo no plenário o Senador Mendes 
Olhale e praticamente nenhum dos Senado
res que o apartearam, exceto o Senador Edi
son_ Lobão. Mas, é sobre o problema da opera
ção de manobra que o Exército vai realizar 
no_ f\1ato Gross_o. _Ontem, eu não estava sufi
cientemente infOrmado e não aparteei o Sena
dor Mendes Canal e, que estava, inclusive, num 
discurso emocionado, Chegou a-falar (rue seria 
uma covardia praticada contra a fauna e flora 
a manobra que as três Forças Armadas vão 
fazer. 

Se as Forças Armadas nâo puderem fazer 
manobras reais, evidentemente que não ficam 
adestradas para sua finalidade; então, seria 
melhor que fizéssemos com: o ·costa Rica: aca
bar com as três_ Forças Armadas e colocar 
uma guarda municipal para tomar conta das 
fronteiras, se for o caso. Mas, como essa não 
é a solução brasileira, temos três Forças Arma
das que devem se adestrar, as três, combi
nadas, vão fazer uma manobra e por isso cha
ma-se manobra e não exercício de longa dura
Ção.-ora, aslnformações q~e o Ministério do 
Exército me deu, através do assessor parla
mentar-do Exército, me parece, especialmente 
com a Bancada do Mato Grosso, que eu de
vesse transmitir ao Senado: 

"A manobra é uma operação interfor
ças, envolvendo as três Forças singulares 
- Marinha, EXército e Aeronáutica. 

Trata-se do primeiro exercício a ser r_ea
lizado. na área, após a implantação do 
COmando Militar do Oeste (CMO), cuja 
sede é em Cá:rnpo Grãrlde. 

Um dos objetivos da operação é testar 
o deslocamento de uma grande untdade, 

Valor Brigada. que atua como reserva es
tratégica." 

A reseiVa estratégica, na concepção militar, 
é aquela que não é destinada a atuar apenas 
no local da sua sede. Ela pode ser rápida, 
por exemplo, manobra defensiva móvel, uma 
defesa inOvei;- ela sai rapidamente do lugar 
onde es~_e é transportada para o l1,1gar_ neces~ 
sário. Então, isso -é uma das finalidades da 
manobra: tirar pro~velmente uma unidade 
daQui para ir até à região de Mãto Grosso 
do Sul. 

"A duração do exercício" é de quatro 
dias. As principais áreas onde se desen
volverá o exercício são: (aqui é um ponto 
importante para a colocação de ontem) 
Coimbra, onde será realizado o desem
barque de fuzileiros navais e serão empre
gadas as tropas do Exército." 

Esse desembarque que não mata ninguém 
e quando digo ninguém estou-me referindo 
não apenas às pessoas, mas também aos .ani
mais. É uma operação _de desembarque. 

"Será realizado, entretantO, tiro real pe
la Força Área Brasileira sobre a ilha de __ 
Porto Carreiro, que -é desabitada e nor
malmente coberta na época das cheias 
do Pantanal." 

Ora, se essa ilha é desabitada pode ter, evi
dentemente, fauna, flora. sem dúvida, terá, 
mas se ela é submergida periodicamente, é 
de crer que, pelo menos, essa fauna lá não 
exista no sentido em que existe no Pantanal. 

"Miranda, onde será executada urna mano
bra defensiva do Exército. Será realizado tiro 
real de artilharia na região do campo de instru
ção de Betione," que é o campo de instrução 
do Exército para essa finalidade. 

"Ponta Porã, onde será feito o lança
mento da tropa aeroterrestre (quer, dizer, 
é o lançamento de pára·quedistas) e, a 
seguir, o emprego de um regimento de 
cavalaria blindada, para executar uma 
junção com a tropa pára-quedista. 

__ ~_Finalmente, a realização de um ex.er· 
cício de substituição do regimento de ca
valaria blindada por batalhão de infantaria 
motorizada 

Campo Grande, ónde será desenvol
vida a parte logística da operação." 

Não afeta a fauna, não afeta a flora. 
Nenhum exercício, afora esses assinalados, 

será realiza-do em áreas do chamado Pantanal" 
Mato-Gros-sense. 

"J.1loram õbtidas autorizações-dos reS
pectivos proprietários, para adequada uti
lização das propriedades particulares, que 
serão preservadas." 

É norma do Exército, da Marinha e da Aero
naútica, especialmente do Exército, com tropa 
terrestre, que quando utilizam uma proprie
daQe dessas, as cancelas, as cercas, são todas 
-depois restauradas. De maneira que é uma 
obrigação que a Força tem para com os pro
prietários que já autorizaram. 
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Estreito- f\1A a 12 de maio deste ano, firma~ 
ram oportuno docarnento em que afirmam 
a prestação de apoio apenas àquele candidato 
à Presidência da República que assumir o 
compromisso de dar continuidade à Ferrovia 
Norte-Sul. 

Os prefeitos dessa importante área geoeco
nômica fizeram lúcida interpretação sobre o 
que representa a Ferrovia Norte-Sul, como 
medida que preconiza a verdadeira consoli
dação da unidade brasileira, com a evidente 
reavaliação das potencialida-des do País. 

Esta carta de principias .....:..... que -peço seja 
transcrita nos Anais desta CaSa -bem sinte
tiza o sentimento patriótico dos ilustres prefei
tos s_ubscritores do documento, quando de
fendem a legitimidade de urna reivindicação 
que, embora local, reflete o imperativo de toda 
a Nação, no que tange à correção das distar~ 
ções geográficas regionais, 

Obviamente, o condicionamento de apoio 
à candidatura presidencial que assegurar os 
trabalhos de desdobramento e conclusão da 
Norte~Sul, caracteriza a possibilidade de que 
algum aspirante ao Governo Federal deverá 
indicar plena sensibilidade diante de um gran
de projeto de redenção nacional. 

Congratulo~me com os ·senhores prefeitos 
da região tocantina pela oportunidade desta 
manifestação, porque revela o interesse de 
uma ampla população pelo bem-estar de sua 
área e do próprio norte brasileír~. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito 
bem!) 

DOCGMENTOA QGESE REFERE O 
SR. SE!YADOR EDISOJY LOBÃO EM SE(f 
D!SCGRSO. 

CARTA DE ESTREITO. 

Nós,_ Prefeitos integrantes da Associação 
dos Municípios da Região T ocantiriã., reunidos 
no dia 12 de maio de 1989 itesta cidade de 
Estreito, por oçasião das comemorações dos 
seus I anos de emancipação político-admi
nistrativa, com o espírito voltado para o desen
volvimento s6do-econômico da Região, e 
preocupados com o bem servir ao povo tocan
tino, neste momento histórico de grandes de
cisões, quando o povo brasileiro escolherá o 
seu novo Presidente, conscientes das nossas 
responsabilidades de homens públicos, resol
vemos elaborar a presente Carta de princfpios, 
com uma autêntica tomada de posição, coesa 
e legítima, em defesa_dos interesses maiores 
de nossa Região. 

]<>-Consideramos ã Ferrovia Norte-Sul, 
como obra de fundamental importância histó
rica e económica -que téptesentará a abertura 
do portão do Brasil Central para o mundo, 
abrindo as fronteiras para um futuro promissor 
e expressando ainda a coragem e visão de 
estadista do Presidente Sãrney, numa antevi
são profética só comparável à intuição do en
tão Presidente Juscelino Kubitschek, ao cons
truir a Rodovia Belém/Brasília. 

29-Esperamos, assim, que esta obra, ve
nha a se constituir na solução dos problemas 
qo:e afligem as populações dos municípios da 
região ToCantina, resumidas no trinômio: 

Educação, Saúde e Transportes, pontos cru~ 
ciais de nossa preocupação. 

3°-Conscientes _d~ta r~alidade,-nós, Pre
feitos da Região T ocantina assumimos, hoje, 
aqui e agora, através deste documento con~ 
junto, o solene compromisso de: som~nte hi~ 
potecar __ o_ nosso apoio aq candidato à Presi~ 
dênda da República que, de públ~co e f;incera
m-ente, assuma a responsabilidade de dar a 
necessária continuidade a esta obra, a Norte
Sul, que entendemos ser da maior importân
cia par~ o. desenvolvimento sócio-económico 

,'tS;)IIj,\llllL\5: 

/ 

da nossa Região e do Brasil, de forma a nos 
possibilitar melhores condições de vida para 
o nosso povo. - -

49
- O que implicaria ainda na especial 

atenção à necessária recuperação das BR-226 
e 010, e estradas vicinais indispensáveis ao 
escoamento d_a_produç~o: 

Assim, concordantes a esta "Carta de Princí
pios" e suas legítimas ponderações, subscre
vemo-nos-, Confiantes no amanhã e no espírito 
de solidariedade que nos une. 

I) t'- ( L .1- r( r) ~ 

---ro--i-~~-~~.L"/....:..'....:..-<-..j:_ ___ _ 
,, - /-.. ( (~ JJ ,, / {_ 

J ,, rf 

' ( ' i\ (,.! _,) I, r 'I, r Jr 
-·'---

I ' ' ' / ' /~ 
-1~.:.:.:... .. :: ... -: .. :.::..:.e ·· ·/.-;.,,:.;;:..:::2.:_··'--'~----

tlt·· .s I ' I [' 

'·' 'ii!._~.,_.__: ___ _ ( , 1 ~· (" f 

i 
-- -----'-f.-_:::i.-r'--__!l___/+.i--1- 1./ t\" ~ 1 

I 

I'' 

O SR. PRESIDEN'IE (Pompeu de Sousa)_ 
- Con!=e_do a palaVra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL ~ 
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr:Pre
sidente, Srs. Senadores, não poderia deixar 
de registrar, nos limites desta sucinta comuni
cação, o falecimento do empresário e comer
ciante ValtenaMenezes, transcorrido na sema
na passada, Cjue no decorrer de sua fecunda 
e: digna existência conquistou o respeito e a 
amizade do povo de Aracaju. 

Nascido _em Riachuelo, Valteno Menezes 
transferiu-se, em 1945, para Aracaju, onde se 
estabeleçeu no comércio de tecidos com as 
conceituadas Casa Valteno Menezes. 

lnfelizmenfr!, rião me fOi possíVel compa
recer à Missa de Sétimo Diá em sufrágio de 
sua alma, celebrada na Igreja São Pedro e 
São Paulo, quando um gr~mde número de co~ 
merciantes e empresários, além dos seus fa
niilia"res participaram desse ato reli.gioso. 

. .,--r r· 1: -r c~ 
f\ ; 1 ri· ;:::. ;.7. r/ 7 é.'' 

1 I , , , 

Todavia, associo~tne à imensa tristeza, 
consternação e saudade dos se_us amigos, 
dentre os quais me incluo, e da sua famflia. 

Aproveitando o ensejo requeiro a incorpo
ração ao texto desta bre_y~ comunicação,_ do 
artigo do Desembargador Lui.Zc Rabelo Leite, 
"A Morte de um Amigo", que o Jornal da Ma
nhã, de Aracaju, publicou, em sua edição de 
16 de maio ·passado, - justa homenagem 
póstuma a um homem de bem e cidadão 
exemplar. 

DOCGMENTO A QGE SE REFERE à 
SR. LOOR/VAL BAP77STA EM SEG D!SêGR· SO: - . . . . 

Aracaju, terça-feira, 16-5~1989-:- Jofna(da 
- Manhd 

A MORTE DO AMIGO 

Lulz Rabelo Leite 

Carregamos conosco, .todos nós, a morte. 
Sabemos, que, por filais que nos oponhamos, 
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viver é morrer. Entendemos~ também, que a 
vida é um caminho e está entre a saída e 
a chegada, A vida é busca, é crescimento, 
é dinâmica, é peregrinar, e é por isso que 
é difícil, é duro, pois é preciso sair sempre 
e procurar não se agarrar em ·nada com desejo 
de ficar. 

O coração da gente vai, no caminhar, bus
cando, para fugir da solidão, uma voz, um 
gesto, um amigo e começamos a no_s agrar
rar ... e iniciamos a sofr_er ... é a luta do ficar 
e do partir. .. 

Vamos caminhando e de vez em quando 
ou quase sempre-parte um parente, se apre
senta, antes de nós_, um amigo, levando ou 
carregando um pouco da gente e a _gente 
prendendo um pouquinho de quem se foi. 
E a vida. 

SOfremos calados e choramos baixinho a 
morte de um amigo, que criou conosco laços 
de compreensão e de amizade e deixou em 
cada um de nós - uma lição de vida, pelo 
que foi, pelo que viveu, pelo que lutou, pelo 
que sofreu, pelo que sonhou e, especialmente, 
pela alegria, pelo bom humor, pela descon
tração que nos fazia compartilhar no seu sor
riso franco de coração. 

O mistério da morte nos angustia, nos en
tristece, nos balança, e, no primeiro momento 
CUIVaJ'Tlo-nos, simplesmente diante do misté
rio. Depois, vamos constatando que a vida 
precede a morte e peregrinos que somos do 
berço ao túmulo vamos carregando o que so
mos, entendendo que para lá da morte existe 
também a vida, :::1 ressureição, que o· Senhor 
JesUs nos prometeu, e é nesta Esperança que, 
mergulhados, procuramos viver o mfstério da 
vida. 

Morreu o nosso amigo VALTENO MENE
ZES. 

É um mUndo de recOrdações e de lembran
ças que o seu viver nos deixou, marcando 
como um rastro de luz, sua passagem de _ale
gria e de esperança. 

Homem simples, translúcido como as 
águas do rio que passam no seu humano Ria
chuelo querido, que tanto amou e apaixona
damente serviu, foi um ser útil, um amigo leal 
que participou co'fii inteõsidade na vida, convi
vendo conosco e a ·sua presença foi uma ale
gria permanente, vibrante, contagiosamente 
distribuída a todos nós, companheiros, ami
gos, parentes, que compartilhamos de sua no
bre amizade e convivemos de seu düetop cora
ção. 

Exemplo de figura humana.. 
Participamos de seu sofrimento compun

gente. 
Suas dores fiskas foram inundadas pela sua 

nobreza moral. Seus últimos dias foram dila
cerantes, porém, em momento algum trans
mitia amargura, ao contrário, cristalizava sua 
dor e seu penar, na alegria de um sorriso, -
de uma piada, de um gesto, de um olhar, 
de uma Ução. Está naS.Inãos de- DeuS. 

O amigo iluminou o seu caminho e cami
nhou clareando nossa caminhada, deixando 
a lição da poetisa: 

"Caminhar, 
Esquecer-se que sofre 

e sorrir para os outros companheiros 
de viagem na vida" .. 
A ausência do caro amigo, o b?tixinho, o 

homem coração nos trará sempre uma lem
brança, uma recordação, uma saudade ba
nhada de luz, de sonhos e de esperanças pelo 
bem que ele soube espalhar, pela amizade 
que ele inten$ªmente cri_ou e avidamente con
s_erv_o_u e pela alegria e bom humor que, viven
do, sempre rios enSinoU. 

O Âmigo que é c; ç_oi~. diz a canção, que 
se guarda bem dentro do peito, bem junto 
áo coração, PARTIU deixando saudade, mul
tas saudades, tristezas, muitas tristezas mes
cladas na certeza de que o senhor o recebeu 
com alegria e lá, agora, e~tá convivendo por 
Çerto, com o_ytros amigos, nossos também, 
que já partiram antes de nós. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Con.i:edo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
se. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. SenadOres_, vimos chamar a aten
ção de Y. EX" para as previsões que, desde 
o coffieço de 1988, órgãos do Poder Executivo 
têm expedido sobre: déficit Público, insuficiên
cia de arrecadação e percentual dos gastos 
com o funcionalismo sobre a arrecadação. Es
sas previsões, sistematicamente pressimistas, 
seriam elogiáveis se fos_sem a expressão da 
verdade. No entanto, elas têm sido, também, 
s!stematicamente, desmenttdas pelos fatos 
supervenientes. 

As previsõ.es, de modo geral, insistem no 
afinnar que .déficit público está por atingir per
centual muito alto do PIB, que a arrecada_ção 
está insuficiente e que os Qastos com õ funcio
nalismo représentam percentual altíssimo da 
receita federaL Assim tem sido, pelo menos 
desde o início de 1988. Quais as conseqüên
cias _dessas afirmações? A quem e a que inte
ressam? 

Podemos dizer que uma das primeiras con
seqüências é a especulação financeira, deser;t
freada=--=-aí está a corrida para o ouro e para 
o mercado negro do dólar (hoje em dia mais 
conhecido como mercado ''pàralelo"). Outra 
conseqüência é. o "achatamento" muito gran
de dos vencimentos do funcionalismo público 
federal. A que desígnios servem esse pessi
mismo com suas_ conseqüências que têm toda 
-ª-?Jparência de s_erem fabricados? Quem sãos 
os sel,is beneficiáriOs? SãO J>erguntas que tra
.zemos à cons.(deração de V. Ex?"" e que julga
mos dignas de serem meditadas. 
~m janeiro de 1988 os ministérios da área 

econômi_ca divulgavam previsões alarmantes 
sobre "rombOs" do Tesouro, com a visível in
tenção de preparar o cancelamento da URP 
do funcionalismo. . 

Em fevereiro de. 88 afirmOU-se que os Q-as~ 
tos com pessoal chegariam a 90% da arreca
dação. As vêsperas do carnaval, o jornal O 
Estado-de S. Paulo publicou entrevista de as
sessor não identificado, dizendo que esses 
gastos iriam superar os 100% dª ª'recadação 
líquida disponí~el. Pq_ucos dias depois,_o Exe
cutivo divulgou a execução financeira dejanei-

ro: os gastos com o funcionalismo pão tinh~ 
superado os 48,5% da receita, ou seja, SI§ 
bilhões de cruzados sobre 198 bilJ1ões. Nesse 
mesmo fevereiro, os gastos com o funciona
lismo não atingiram a 50% da receita líquida 
dísponível. 

Em março de 88 os gastos com o funciona~ 
Jismo atingiram o alto percentUal de 88,8% 
com 11 O bilhões de cruzados sobre uma rece.i~ 
ta de 123,3 bilhões. Aparenten1ente os .temo
reS do Governo eram procedentes e jutifica
vam a supress_ão da URP, logo aprovada. Mas 
o fenômeno era temporário. 

Em abril a receita líquida deu um salto -
"não previsto-pelos ministérios"- para 184 
bilhões de cruzados, com despesas de funcio
nalismo, ficando em torno dos 11 O bilhões 
do mês anterior, portanto, 58,9% da receita. 
Esses_ gastoS mantiveram-se, assim, muito 
abaixo da meta do Governo, a qual era de 
70%. 

Em maio a receita líqutda disponível deu 
outro salto, de quase 50% em termos nomf· 
nal_s, ou seja, 2.6% em termos reais, superando 
as previsões em 32% chegando a 270 bilhões 
de cruzados. Os vencimentos do funcionalis
mo ficaram nos mesmos 11 O bilhões dos dois 
meses _anteriores, por causa da supre.SãO da 
URP, situando-se em 45% da receita. 

Observe-se que se a URP tivesse sido paga 
a despesa com o funcionalismo_em maio teria 
sido de 146 bilhões, apenas 54% da receita 
líquida disponível, e não teria havido o estouro 
previsto pelos ministérios. 

Em junho, mesmo com O pã.garriento da 
primeira parcela do 139 salário os gastos eh~ 
garam a 186 bilhões de cruzados, ou seja 
69,9% da receita. 

Em juJho a participação caiu para 44,2%, 
ou seja, 146 bilhões_ de cruzados sobre ,320 
bilhões. 
-Em agosto foi de 47%, com 146 bilhões 

sobre 477 bilhões. 
Em setembro foi de 46%. 
Em-oUtubro 49,7%. Um balanço nesses 10 

meses do ano· de 1988 mostra que 9ª _gastos 
com o furiciánalismo tinham consumido ape-
nas 53% da receita líquida dtsponível do Te
souro. E aqui cabe uma observaç~o impor· 
tante: nem assim o "achatamento" dos venci~ 
mentes do funcionalismo foi abrandado, não 
se cumprindo a promessa de rever oS VenCi
mentos quando fosse posSível atender a tal 
meta dos 70%. Corri ·as greves na adminis
tração d.ireta _e nas estatais voltou-se à URP, 
que foi aplicada nos meses de novembro e 
dezembro. 

Em noverribro as deSpeSãs 'Com· p.eSsoaf 
caíram para 46,2% e o a(úffiUiado do ano 
caiu para 51%. Mas o alarmismo dos porta
vozes dog; ministérios prosseguiu, afirmarido 
que em dezembr~ _o~ gastos superariam a ar
recadação, por causa da URP .. da segunda par~ 
tela do 13?, e do 1/3 das férias, jocosamente 
apelidado, esse último, de "invenção .dª-nova 
Consutuição". ._.. · · -

Efetivamente, no mêS de dezembro, o per
centual que vimos referindo foi ae- 106,4%' 
mas o acumulado do ano ficou em 63%_, ou 
seja 10% a !TleÕos sobre os 70% pretendidos 
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pelo Poder Executivo e 2 pontos percentuais 
a menos que os 65% estabelecidos pela Cons
tituição de 5 de outubro de 1988. 

Em 19B9 a inelopéia, a Cftil:ranga conti
nuou. Ainda no dia 11 de maio deste ano, 
os jornais publicaram notícias de que o "rom
bo" do setor público poderia chegar a pavoro
sos 10% do PIB, e que -o FMI e Os Credores 
internacionais poderiam romper o acordo 
com o Brasil. Geram-se, assim, mais intranqüi
Jidade e mais especulação. Concomitante
mente, os portadores de voz na área econó
mica vêm defendendo a proposta, perversa, 
de que os vencimentos· do funcionalismo de
vem ser reajustados apenas de forma a garan
tir os mesmos vencimentos médios do ano 
passado, vencimentos que, como vimos, fo
ram desnecessariamente diminuídos em ter
mos reais. Mas já as noticias posteriores são 
de que a arrecadação -deu um "inesperado" 
salto de mais de 30% reais, ou seja, de 2,7 
bilhões de cruzados novos em março, para 
3,5 bilhões de c:-ruzados novos em abril. 

Vemos, pois, que, embora sempre desmen
tidos pelos fatos, os profissionais do pessi
mismo continuam impenitentes e impunes. 
Cotn que intenções não o sabemos; mas com 
as graves conseqüências- a qU:e já aludimOs 
e mais a penalização do funcionalismo e as 
greves que de sua insastifação decorrem. 

Pedimos que o Governo se manifeste e nos 
dê os dados cabais que nos permitam julgar 
se_ age de má fé ou por inc-ompetência. 

.t: o que tínhamos a trazer à vossa conside
ração; Sr. Presidente e Srs. Senadores. --

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Na sessão do dia primeiro do corrente mês, 
assomei à tnbuna desta Casa com o objetivo 
de transmitir aos meus Pares a minha visão, 
a minha política sobre as eleições prévias reali
zadas pelo Partido da Frente Uberal no último 
dia 21 de maio. 

Abordei não apenas a sistzmática adotada 
em Convençãod.o dia 9 de abril como a se
qüência de atas que se seguiram a essa Con~ 
venção, -pai iriteimédio da Comissão Especial 
de Prévias, especificamente designada com 
o objetivo de regulamentar a matéria. 

Formamos, então, como disse naquela oca
sião, a Comissão Especial de Prévias, consti
tuída pelos Srs. Wilmar Rocha. Deputado Esta
dual e Presidente da Comissão Executiva Re
gional do Estadode GoiáS, Deputado Alceni 
Querra, Deputado Francisco Benjamim e De
putado Oscar Corrêa, re-speCtiVamente do Pa
raná, da Bahia e de_ Minas Gerais. 

Tive a oportunidade, inclusive, de exibir o 
modelo de cédula adotado para a realização 
das eleições prévias e, mais, se resoluções_ 
bapcadas pela Comissão Especial de_ Prévias, 
consubstanciadas em volume que ínçorporou 
algumas instruções extras, a exemplo do tipo 
e o modelo de ata dos prazos, das datas, enfim, 
de todo um complexo que - creio- tenha 

sido d.~ -Suma utilidade não apenas para o Par
tido dã Frente Liberal como - ouso dizer, 
Sis. se-nadores·- para o próprio fortalecimen
to _das instituições democráticas do nosso 
País. 

E n"ãlfu-eJa-oca:Sião - no çlia J9 de jUnho 
-da tribuna tive a oportunidade de dizer que 
era minha intenção apresentar projeto de lei 
ao Senado da República, para tramitação nas 
duas CaSas do Congresso Nacional, como é 
evidente, iilstitU:indo o sistema de eleições pré
vias para todos os partidos políticos brasileiros, 
e nos três niveis; federal, estadual e municipal, 
para Presfdente da República, governadores 
de Estado e prefeitos municipais. Vali~me de 
três exemplos de que era eu conhecedor ante
riormente. No Partido Democrático SOda!, nO 
Estado do Rio Grande do Sul, em 1982, na~ 
_quela ocasição os Srs. Nelson Marchezan, Otá
vio Germano e Jair Soares, finalmente eleito, 
forain às eleições prévias no aludido Partido. 
No meu Estado do Piauí, em 1982, o pequeno 
Município de Rio Grande do Piauí elegeu o 
seu prefeito, após a realização de prévias, na 
pessoa do falecido Prefeito Helvídio Holanda. 
E no Estado de Santa Catarina, houve prévias 
no-ano de 1986, para a eleição de Governador 
-e de -senadOreS. 

De modo que o Partido da Frente Uberal, 
creio eu, tem realmente um instrumento para 
oferecer à Nação, um exemplo dignificante. 
Permitam-me a imodestia, mas não poderia 
eu deixar de, como Presidente Nacional do 
PFL, falar e abordar d-esta maneira as eleições 
préviaS. E o universo foi o mais amplo e mais 
abrangente possível, tendo-me surpreendido 
pessoalmente. 

O Sr. Mário Maia - Pennite V. Ex• um 
aparte? -

_ OSR. HUGO NAPOLEÃO-Com mWto 
prazer, ouço o nobre Senador Mário Maia. 

O Sr. Mário Mala- Nobre Senador Hugo 
Napoleão, quero pessoalmente, como demo
crata, parabenizá-lo por trazer o registro, ao 
Senado Federal, da demonstração de demo
craCia ae base que o seu Partido acaba de 
demonStrar perante a Nação brasileira. Felici
to-o e-aO Seu Partido, por essa providência, 
porque, antes dã conVocação da Assembléia 
Nacional_ Constituinte, quando_ era Senador 
singular, apresentei nesta Casa- porqUe esta 
é, e sempre foi a nossa-convicção- projeto 
de lei no sentido de que se modificasse a lei 
eleitO.rBCpa-ra que fosse obrigatório, nos Parti· 
dos pOilticOs;-Consultas prévias, eleições pré
vias, para a escolha dos candidatos aos cargOs 
eletivos em todas as faixas. 

O SU:. HUGO NAPOLEÃO - Iniciativa 
extremamente váUda. 

O Sr. Mário __ M~I!l.-~- Posteriormente, 
quando convocada a Assembléia Nacional 
Constituinte, reapresentei a minha posição, 
agora em forma de sugestão à Assembléia 
Nacional Constituinte. Depois defendi a emen
da em plenário e, infelizmente, àquela época, 
m1,1itos dos Partidos não entenderam que este 
era um proceSSO de aperfeiçoamento demo
crático, e que era melhor deixar à mercê dos 

_ Partidos, como uma manife-stação. suposta· 
mente democrática, a iniciativa de estabelecer 
prévias ou não,_ extracritério de aperfeiçoa
mento no processo da escolha dos candidatos 
aos cargos eletivos. Como Líder do PDT nesta 
Casa,= congratulo-me com V. Ex~ e com o seu_ 
Partido, por ter sido pioneiro, depois da Consti
tuição, no avançar e demonstrar que essa con· 
vicção nossa, de iniciativa pessoal, é uma con
vicção Universal, que deve ser sedimentada 
Btravés de lei. Infelizmente, não foi inserida 
na Constituição. Acredito que os Partidos Polí
ticos terão, no comportamento do Partido de 
V. Ex", o paradigma para daqui pÕr diante pro
cederem desta maneira, procurando faier 
com que a democracia se torne efetiva. Muito 
àgi'adecidO a V.-EX•- -

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Reconhe
ço como pioneiro - para Usar a expressão 
de V. Ex~ - a medida tomada. Devo dizer 
que, no caso presente, no projeto de lei em 
pauta em consideração, a abrangência não 
é completa e absoluta. Como citei, ela prevê 
eleições prévias para os mandatos executivos, 
nos três nlveis- federal, estadual e municipal. 
Isso não evita que, eventualmente, o projeto 
possa ser emendado para apreciações com 
relação a mandatos legislativos, majoritários 
ou não. agradeço- a V. Ex' as observações, 
e as acolho no meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, o Partido da Frente Uberal, 
ao realizar as eleições prévias, requereu, no 
dia 10 de abril, ao Presidente do Tribunal Su
perior Eleitoral, a participação de um obser· 
vador eleitoral. E o fez, obviamente, porqUe 
aquela Instituição, é, Indiscutivelmente, isenta 
e superior. Nestes termos, conversei com o 
Ministro Francisco Rezek, Presidente do TSE, 
e ele me disse que haveria de meditar. Depois, 
em sessão especial, aquela Corte entendeu 
que, não sendo previsto em lei, e em se tratan
do de_ um ato de ambiência partidária, não 
deveria interferir e mandar um observador. Eu 
ainda tentei ver se, pelo menos, um acompa
nhamento ou um consultor, algo dessa natu
reza, pudesse comparecer mas o Tribunal en-

- tendeu e, obviamente, isso não chegou a ser 
feito. Por isso é que eu previ, no projeto de 
lei que apresentei hoje ao Senado da Repú
blica, a presença e a participação de observa~ 
dores eleitorais, que dar-se.:-ão em todos os 
níveis. 

Sr. Edison Lobão - Pennite V. Ex• um 
aparte_? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Pois não, 
nobre Senador Edison Lobão~ Com muito pra
zer. 

O Sr. EdiSon Lobão - Aparteio V. Ex" 
neste instante como Senador, colega de V. 
Ex' e Partido e co_mo Lider do PFL, em exercí
cio. E o faço também, pedin~o permissão ao 
nosso Pr_esidente, em nome do Uder do nosso 
Partido na Câmara dos Deputados. que aqui 
§e encontra presente, o Deputado Jos~-T~i
xeira. 

O SR. HUGO NAPOl.EAO - Cuja pre· 
sença muito nos_honra. 
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O Sr. Edison Lobão - E que veio espe
cialmente para ouvir o pronunciamento de V. 
Ex' e dizer que está absolutamente solidário 
com esta feliz iniciativa. Tenho m_editado um 
pouco sobre a essência dO _regime democrá~ 
tiro no Mundo inte!(O. É sabido que não há 
nenhum regime melhor, em nenhuma parte 
do Mundo, embora ele não seja perfeito. Um 
dos pontos sobre os quais tenho pensado é 
se em nosso Pais e em outros pafses de regíme 
democrático se pratíca, de fato, a democracia 
na sua essência. Vejamos o exemplo, da elei~ 
ção do Presidente Juscelino Kubitschek, s_em 
dúvida_ alguma um dos melhores Presidentes 
que este País já teve. Foi um acerto imenso 
a eleição de Juscelino_ Kubitschek. Mas terá. 
sido nimiamente democrática _a _escolha do 
Presidente Juscelino Kubitschek? Tínhamos,_ 
naquela ocasião, em torno de 40 milhões de 
eleitores. Pois bem, os norri.es oferecidos à 
decisão do povo, do eleitorado, foram em nú
mero de 4, s_e não me engano. Juscelino.Ku
bitschek, Juarez TáVora, Plínio Salgado e 
Adhemar de Barros. Drà; no _instante em que 
se oferece a uma Nação deqte tamanho ape~ 
nas quatro nomes para a sua deçisão, penso 
que é uma escolha democrática, porém não 
tão democrátlca quanto se imaginava. Por ou
tro lado, como se fa_z a escolha do candidato 
- e este é o ponto crucial, a meu ver -, 
no caso de Juscelino Kubitschek, m~ia _dúzia 
de eminentes Líderes do PSD de Minas Gerais 
levaram o nome à apreciação de outros Ude
res do_PSD, em número~de também reçluzido, . 
que acabaram, por sua vez. como que impon
do este nome à COnvenção -do Partido, numa 
reunião restrita. Esse era o sistema qué s·e
adotava, não há nada de ilegal, nem de irregu
lar. Eu apenas entendo que uma decisão as
sim tomada não ê tão democrática quanto 
o regime sugere. E o que fizemos agora no 
PFL? Aí, sim. Não se corrigiu inteiramente a 
fa1ha que, a meu ver,_existe, mas procurou-se. 
ampliar o mafs pos_sível o espectro dos que 
teriam que se manifestar a respeito da escolha 
desse nome. A proposta.-_de_vo diz~r-:- desta 
prévia não foi_ exa~rn~nte __ do nosso_ grupo, 
mas nós aceitamos e abraçamos a idéia, até 
com entusiasmo. Estimulamos a prévia, que, 
sob a presidência de V. Ex•,_se realizou. Penso 
que ouvimos duzentos mil filiados. 

O SR. H!JGO NAPOLEÃO - Mais de 
21 O mil, nobre Senador. 

O Sr. Edison Lobão- Mais de 210 mi_l 
filiaaos eSpalhadõs- p'O'f este Brasil inteiro com
pareceram aos municípios, às seções, e vota.
ram secretamente a re_speito da escolha. Aí 
está uma demonstração de como se pode, 
de fato, democratizar o processo político neste 
Pais. Já que não se pode sugerir ao povo du
zentos mil candidatos- a meu ver, purifiCãi"iã 
o regime - pode-se, todavia, submeter a es
colha do nome de cada Partido a cem, duzen
tos, trezentos mil ffiiados, espalhados por este 
País afora. Estamo-s' dando uma demonstra
ção de fé e de prática democrática no. que 
há de mais profundo, de mais legítimo. Quan
do vem V. ~. Presidehte do nos!?O Partido, 
em nosso nome, apresentar um projeto de 

lei instituindo o princípio da prévia, congratu
lo-me duplamente com V. Ex" A meu ver, é 
uma iniciativa realmente feliz, que haverá de 
ser uma espécie de hégira entre o passado 
e o futuro. EStamos dando uma demonstração 
de que o caminho das urnª.? é exatamente 
aquele em que se pratica a democracia, se 
legitima a escolha do candidato e se oferece 
ao povo uma opção real, verdadeira, que não 
é objeto de conchavas e de conluios em pe
quenos gabinetes. Receba V. Ex', portanto, os 
meus cumprimentos e os meus aplausos por 
essa brilhante iniciativa. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Incorporo 
as observações do nobre Senador Edis9n LO~ 
bão ao meu pronunciamento, acrescentando 
que já tive oportunidade de djzer _que a grande 
vantagem das prévias foi exatamente consul
tar um Universo b-em maior, bem mais abran
·gente do que aquele que normalmente o é 
truma convenção. 

- Se numa convenção; por exeniplo, para Pre
sidente da República, 200, 300 ati 400, quiçá 
um pouco mals de fúiados, escofhem o seu 
candidato, nqs el~ições prévias, no caso pre_
sente, ouviram-se mais de 210_mi.l filiados. 
E, se examinarmos que no Brasil temos em 
tofilO de 500_mil_ffiiado$, vamos verificar que 
ptatic~mente 40% dÕs pefelistas acorreram 
'às umas no último dia 2~ de maio. 

O Sr. Divaldo $uruagy--Nobre Senado_r 
Húgo Napoleão, V,_ Ex" m_e permite um aparte? 

O SR. H!JGO NAPOLEÃO- C:oncedo, 
com muito prazer, o aparte aó nObre Senador 
Divaldo Suruagy, 

O Si Divaldo Suruagy ::.._ O destino t~~ 
sido pródigo com V. Ex', que, herdeiro de tradi~ 
ções maio_res da polítlca piauiense, com refle
xos nª Política brasileira, tem posto em prática 
a idéia de que politica é uma atividade supe
rior. V. Ex" é um exemplo vivo e dignificante 
de que política pode ser feita com dignidade 
e honradez. Quando afirmo a prodigalidade 
do destino em relação _à vid_a pública de V. 
Ex', é porque V. & foi alçado à Presidência 
dQ P<tstido da Frente Liberal no momento em 
que ele faz a História do Br_asil, quandO subme
te, pela vez primeira, em nfvel nadonéil, a esco
lha _de um candidato partidário à Presidência 
da República através do critério de prévias, 
V. Ex•, ao presidir essas prévias, o fez com 
a isenção de um magistrado, embora que, 
homem político, tenha revelado a preferência 
pelo candidato que, na opinião de V. Ex', mais 
o credenciava para levar o _Partido à vitória, 
e, também, encarnando na sua personalidade, 
a exemplo do que acontecia com os dois gran~ 
des companheiros que se submeteram_ ao jul· 
gafnento de-Todos os_(iliªdos ao Partido dél 
Frente Liberal, o Senador Marco Maciel, sern 
favor nenhum uma das melhor~s figuras que 
o Nordeste já mandou para o Congresso brasi· 
leiro, .. 

O SR. H!JGO NAPOLEÃO- Tern toda 
a ra~o. 

O Sr. Divaldo Suruagy- ... e a Deputada 
Sandra Cavalcanti, que é um atestado elo· 

qüente da inteligência e da cultura da mulhe~:_ 
brasileira, ... 

O SR. HClGO NAPOLEÃO-- Concordo 
igualmente. 

O Sr._Oivaldo Suruagy- .-.. eSses Com
panheírOs emprestaram maior amplitude à eS
colha de Aurefiano CI-laves por mais âe 128 
mil vOtos, Se nãO-me falha a memória, fazendo 
com que o nosso Partido desSe a delilon:s
tração do sentimento deiriOctãüco que norteia 
as decisões JnC;liQres deste Colegiada. O fato 
foi tão inusitado, o fatO. foi tão-singü\ar que, 

-quando anunciada para' O País a _d~isª-o da 
Convenção do PFL. do critério de prévias, sob 
certos aspectos até foi colocado como uma 
divisão, como se fosse um-"r~cha",- numa 
linguagem muito em moda na_ vida partidária 
-, quando, na verdade, era o processo mais 
democrático que o Brasil até hoje conheceu _ 
pata definf um candLdato à Presidênci.;l. da Re
pública. O nosso Partido.saiu fortalecido _des
sas prévias. O_ nosso candidato é um homem 
que reúne, na sua maneira_de ser, tudo aguüo 
que o Brasil pode exigir de um homem públi
co: capacidade _administrativa, experiência, r_e
tidão de caráter, cultura geral, espírito público 
e vida ilibada. Aurellano Chaves foi _secr<itáOci 
de Obras no Governo Magalhães Pinto; Secre
tário de Educação no Governo Bilac Pinto, 
no seu Estado natal, Minas Gerais; Deputado -
Estadual; Ud~r de Bancada durante duas Le~ 
gislaturas; Deputado Federal por 8 anos, e 
Governador de.Minas Gerais, Ç.stado síntese, 
ha minha opinião, da re~idade brasileir~, pois 
tem fronteiras c_om praticamente todas as re
giões do País, não apenas fronteiras geográ
ficas, não apenas fronteiras físiças, como ide-n- . 
tidade __ c_OQ1 as angústias e sofrimentos do po
vo nordestino, através da região norte de Mi
nas; tem regiões tão desenvolvidas quanto as 
mais ricas de Sllo Paulo, o Estado mais indus
trializado do Pais e, ao mesmo tempo, a tradi
-ção da política mineira oferece a todos nós 
·exemplos de sabedoria_ ao lon_go danossa"His- _ 
tória, Não conhecemos, na História do BrasiL 
nenhum período de insurreição enquanto este 
País- foi govetnâ.do por mineiros. Eles têm 
aquele dom de sempre encontrar as melhores 
soluções sem convulsionar_o_País, sem trau
matizá~lo. 

O SR. H!JGO NAPOLEÃO- A História 
o teni demonstrado. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- A História tem 
demonstrado._Minas fez; urru;t_esc_olha,_Minas 
sempre soube a1iar o senso Qa oportunidade 
com o senso do limite. Qs políticos mineiros 
sempre tiveram uma consdência:-

0 SR. HUGO NAPOLEÃO- A ousadia 
CO!Ll a prudência. -

O Sr. Divaldo Suruagy-A ousadia com_ 
a prudência, em uma tradução mais feliz feita _ 
por V.~ 

OSR. HUGO NAPOLEÃO-Tem razão, 
nobre Senador. 

O Sr. Divaldo Suruagy - EntãO, tudo 
isso nos traz ou fortalece uni. sentimento de 
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que o nosso Partido se orgulha de submeter 
ao julgamento, agora, do Pais como um todo, 
um nome que, sob todos os títulos, encarna 
essas características do político maior. Por is
so, congr~tulo-me com V. Bc' por ter presidido 
essas prévias, por ter escrito_ o seu hómé fitim 
fato tão singular da vida política brasileira Te-_ 
nho c:erteza de que V. Ex", tão jovem ainda, 
que exaltou a cultura e a inteligência do Piauí 
nesta Casa, e, antes, na Câmara dos Deputa
dos,_ foi um dos melhores Governadores que 
o Brasil conhece, lutando contra as inúmeras 
dificuldades de governar Um Estado nordes-. 
tino carente de recursos, sob todos os aspec
tos, do apoio e dos meios indispensáveis ao 
exercido da arte de governar. V. Ex" exaltou 
o Piauí e revelou as suas grandes qualidades 
de grande administrador, e aqui, no Senado 
da República, em tão pouco tempo, é convo
cado para ser Ministro de Estado, J\'\inlstro de 
urna Pasta difícil, complexa, como a da Educa
ção, e também da Cultura, ocasião_ em que 
V. Ex" marcou, mais uma vez, as raízes profun
das que formaram o seu caráter de homem 
público. Daí as minhas congratulações_ e a 
minha alegria, quando V. Ex' transforma em 
iniciativa de projeto de lei uma experiência 
vitoriosa do nosso partido. O Senador Mário 
Maia, com a autoridade que o seu passado 
político lhe datermina e imbuído das prerro
o Trabalhista, enfatizou o critério democrático_ 
que o PFL sob o comando de V~Ex~ • . encon
trou para a candidatura do SL Aureliano Cha
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
(Faz Soar- a campainha.) -Muito a contra· 
gosto, esta Presidência cumpre o dever -
contragosto em função do brilho do orador, 
dos aparteantes e do interesse e relevância 
do assunto - de alertar que nos estamos 
aproximando não do tempo do orador, mas 
do tempo inexorável da sessão. 

De forma que eu pediria ao nobre apar
teante reduzisse as suas considerações, para 
que o nobre orador pOssa: concluir o se~:~ c:!_is
curso. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Concordo ple
namente com V. Ex~. e, com a anuência do 
nobre Senador e o beneplácito da Presidência, 
gostaria apenas de concluir o meu aparte, 
exaltando as magníficas colocações do Sen-a
dor Edison Lobão, quando destacou que o 
processo democrático, apesar de suas falhas 
e suas deficiências, a humanidade não apre
senta nenhuma forma de governo tão feliz, 
tão eficaz em todos os registres da sua História 
. Senador Hugcr Napoleão, meus parabéns. 
V.~ faz política maior. 

O SR. HCJGO NAPOLEÁO- Fico sensi· 
bilizado com as palavras de V. EX', nobre Sena
dor Divaldo Suruagy, a quem respeito e admi
ro, pelas posições firmes, corajosas na defesa 
já, não das Alagoas, senão do Nordeste e do 
Brasil. 

Da mesma maneira que o nobre Senador 
Mário Maia, do PDT, quando proferi a oração 
do dia 19 do corrente mês, o Senador Jarbas 
Passarinho, Líder _do PDS, testemunhou a re_s· 
peito de Aureliano Chaves, "a quem respeito, 

como homem público, pelo qual tenho ami
zade e de quem tenho recebido provas exa.ta
me~te de reciprocidade_ por esses sentimen
tos. 

Igualmente o Sr. Senador Ronan Tito, líder 
do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro, acresc_entou a respeito de AUreliano Cha
ves: "mineiro que conheço há muitos anos, 

_ hQffi_e_m honrado, sério e que, sem dúvida al
guma, vai elevar, e muito,~ nlvel dos debat~s"., 

Enfim, dentre outras considerações, o Sr. 
Ney Maranhão, em nome do PMB; testemu-
nhou que, tendo sido __ cassado, estando em_ 
Pernambuco e_Aureliano Chaves sendo Vice
Presidente da República, de passagem por 
aquele grande Estado nordestino não- se es
queceu do velho_ Companheiro da Bancada 
do P1B e fez-lhe uma visita. 

Sr.:Piesidente, v_ou encerrar. 

O Sr. Chagas ~odrlgues - Permite V. 
EX' um rápidO aparte, nobre Senador Hugo 
Napoleão? -

O SR: HUGO NAPOLEÃO__: C9m pra
zer, nobr€-S'en21dor Cha9as Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- No exercido 
da liderança do PSDB, quero congratular-me 
com V. Ex", não só pelo discurso que profere 
mas, sobretudo,_ pela maneira como na Presi
dêncía do SeU Pãrtido vem-se conduzindo. As 
prévias; realizadas foram uma alta demons
tração de deinocracía Fico satisfeito em ver 
que as préviaS -e:Stão-se-enraizando neste País. 
O nosso Partido, o PSDB, recentemente cria
do, entre outros princípios programáticos, 
adotou o parlamentarismo e a realização do 
que chamamos eleições primárias. E tivemos, 
há dois meses, oportunidade de realizá-las 
também em todo o País, eu mesmo fui a Tere
sina e lá participei da eleição realizada pelo 
Diretório Municipal. De modo que o nosso 
Pãrtido também comunga dessas idéias, á:ali
zou as prévias, ápe5ar de termos só um candi
dato, o ilustre Senaâor Mário Covas. Mas reali
zamos a eleíçao primária, para que os nossos 
filiados se habituem a esta prática democrá
tica, porquanto amanhã iremos realizar as elei
ções primárias para a escolha de prefeitos e, 
também, para escolha de governadores. Con
gratulo-me pois,com V. EJc!' O seu Partido está 
em boas mãos. Faço votos pelo fortalecimen
to das agremiações político-partidárias, por
que sem isso não teremos democracia sólida. 
E quanto ao nome que resultou das prévias 
realizadas - o nome honrado de Aureliano 
Chaves - isso também me leva a congratu
lar-me com V. EX'- e coiTt seu Partido, que, 
dentre- Os nomes - e havia muítos nomes 
ilustres e honrados - se fiXOu em Aureliano 
Chaves, de cluem tive a honra de ser Colega 
na Cãmará- dos Deputados. Receba pois, no
bre Presidente, as mil)has congratulações. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - O nobre 
Senador Chagas Rodrigues, Uder do PSDB, 
brinda~me com o aparte que o Senado acaba 
de ouvir. 

Acrescento apenas que os Estatutos do PFL 
também mencionam a realização de eleições 
prévias. 

Encerro, Sr. Presidente. 
Apresentei, hoje, ao Senado da República 

este projeto" de lei prevendo a realização ·de 
eleições prévias, aç_ompanhado do discurso 
que piOferi no dia 1 o, do modelo da cédula 
das eJeições prévias, das resoluções da c_omis
são espedal, do calendário e de _instruções 
normativas e respeito do pleito. - -

Sr. Presidente, agradeço aos Senadores os 
apartes e aos Deputados José Teixeira, Mussa 
Demes, J.esualdo Cavalcanti, Jofran Frejat sua 
presença, e, espero que este exerríplo frutifi
que em terra brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito_ 
bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa congratula-se com V. Ex". Senador 
Hugo Napoleão e com o Partido de V. Ex", 
pelo exemplo que dá e a contribuição que 
traz para o aprimoramento da instalação da 
democracia neste País. 

Lembro- aos Srs. Senadores presentes no 
plenário e, sobretudo, aos numerosos Sena
dores presentes na Casa, esp~ia~mente aos 
que estão nos seus Gabinetes de trabalho, que, 
dentro de 1 minute>, estar-se-ã abrindo a ses
são do Congresso Nacional, e que, hoje, ao 
contrário do que aconteceu ontem, os Sena
dores deverão também votar, porque a expec
tativa é -a de que ã Câmara rejeite algum veto, 
ou alguns vetos, e, então, os Srs. Senadores 
terão que votar necessariamente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presença sessão, designando para a Ordi
narla de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão; em turno suplementar, do Subs
titutivo ao Projeto de Lei 40:_ Senado n? 280, 
de 1985-DF, qui concede pensão especial 
à Senhora Zilda MÇ>raes Rêgo Cantanhede, viú~ 
va do Doutor Plínio Cantanhede, ex-Prefeito 
do Distrito Federal e _dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob nç 70, de 1989, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do ven

cido. 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Resolução nç 28, de 1989 (apresentado pela 
ComísSão de Assumtos Económicos como 
conclusão de seu Parecer n9 19, de 1989), 
que autoriza o Governo da União, através do 
Ministério da Aeronáutica, a contratar opera
ção de crédito externo no valor de US$ 
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dóla
res americanos), junto à Empresa Aero Boero 
SA - Fabrica de Aviones da República Ar
gentina 

-3-
Projeto de Lei da Câmara fi9 _ 1 O de 198~ 

(n~ 179/83, na Çasa de origem), que institui 
-O seguro-desemprego. -
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-4-
Projeto de Lei da Câmara n"~223, de 1983 

(n9 3.322/80, na Casa de origem), que asse
gura ao aposentado por invalidez que retoma 
à atividade após se recuperar parcialmente, 
ou para trabalho diverso do que habitualmente 
exercia, direito a manter-seus proventos. 

-5-
Projeto de Lei da Cãmara n" 227, de 1983 

(n9 2.555/79, na Casa de origem), que altera 
dispositivos da COrisolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 
}9 de maio de 1943, estabelecendo regime 
especial de férias para os tripulantes de unida
des mercantes. 

-'6-

Projeto de Lei da Câmara n" 243, d€: -1983 
(n9 6.200/82, na- CaSa''de oilgem), que altera: 
a Lei n9 3.373, de 12 de março de 1958, que 
"dispõe sobre o Plano de Assistência ao Fun
cionário e sua Família, a que se referem os 
arts. 161 e 256 da Lei n<> 1.711. de 28 de 
outubro de 1.952, nà parle qüe diz respeito 
à previdência". 

-7-
Projeto_ de Lei do Senado n? 1, de 1982 

-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que _acrescenta dispositívo à Lei 
Complementarn? 11, de 25 de maio de 1971, 
para o fim de atribuir competência fiscaliza
dora às entidades sindicais de trabalhadores 
rurais, relativamente à prestação de serviços 
de saúde. 

-8-
Projeto de Lei do Senado n? 102, de 1982 

-COrriplementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, (rue introduz altera-ções -na Lei 
Comp!ementarn9 11, de25 de maio de 1971, 
que institui o Prorural. 

-9-
Projeto de Lei do Senado n? 48, de 1983 

-Complementar, de autoria do Senador Ál
varo Dias, que introduz alterações ao art. 49 
da Lei Complementar no 1 1, de 25 de maio 
de 1971, que crio_u o Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural (Prorural) 

-10 

Projeto_de Lei do Senado n? 49, de 1983 _ 
- Complementar, de autoria do Senador fi.J. 
varo Dias, que dispõe sobre a concessão do 
benefício auxíJio-doença ao trabalhador rural. 

-11-

Projeto de Lei do Senado n? 32, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Háddad, qye alte
ra a redação do art. 136 da Consolidação das 
Leis do Trabalho e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 
minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO. PELO SI<. 
LOURIVALBAPTISTANASESSÃODE6-6'B9 
E QQE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMEN
TE 

·O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia à seguinte-discurso.)- Sr. Pre-
sidente, 'Srs. Senadores, já tive oportunidade 
de_ registrar, as comemorações relativas do 
"II Dia Mundial sem Tabaco" quando se reali- _ 
zou, em Brasília, a 31 de maio passado, o 
"EhOOiitrO Nacional sobre o Tabagismo e a 
Mulher". 

Anteriormente, no dia 29 de maio,_ e nos 
limites de um conciso pronunciamento, anun
ciei os aspectos básicos desse eventO, inclu
sive a programação elaborada pela Secretaria 
Nadonal_de Programas Especiais de Saúde. 
· Abrindo a reunião, falou o ilustre Ministro 

da Saúde, Seigo Tsuzuki, que proferiu um elo
qüénte diScurso, cuja incorporação ao teXto
destas sumárias considerações venho reque
rer, por que se toma Imperativa sua divulgação 
ein virtude de sua importância e das informa
Ções preStadas a respeito dos malefícios cau-

- sados pélo exceSsivo consumo de cigarros. 
Assinado, agora, que por ocasião do men

cionado Encbntro, do qual participei na quali
dade de Coordenador desse evento, pronun
ciei um discurso enaltecendo a lucidez e o 
patriotismo das mulheres brasileiras - mães 
e exemplares donas-de-casa, educadoras, téc
nicas e profissionais de todos os níveis-- pelo 
decisivo apoio à mobilização nacional contra 
o tabagismo. 

B.equeiro, aestarte, a incorporação dos alu
-didos discursos ao texto deste pronunciamen
to, bem como dos_seguintes documentos: 

a}_ o registro da Reuniã.o do "Grupo Asses
sor para o Controle do Tabagismo no Brasil", 
reãlizada no dia seguinte ao referido Encontro, 
a 1 o de junho do corrente, nos termos da Pauta 
elaborada com essa finalidade; 

b} Programa Nacional de Combate ao Fu
mo - do Ministério da Saúde; 

c} os artigos do Professor José Rosemberg 
(editorial), intitulado "por que médicos conti
nuam a fumar?" e Tabagismo e a Mulher"; 

d} o artigo "Fumante Passivo: a Vítima Si
lenciosa", do Dr. Jorge Pereira; 

e} o Ofício do "GrUPo Assessor para Con
trole _do_ Tabagismo no Brasil", dirígído ao /Yl.i
nistro da"Saúde, Dout~r Seigo Tsuzi.!ki, a pro
pósito da Portaria Ministerial nç 490, cujo te6r 
deverá ser revisto para uma melhor adequa
ção aos seus objetivos. 

No que tange à Reunião-do "Grupo Asses
sor para o Controle do Tagabismo· no Brasil", 
foram examinadas as atividades desenvolvidas 
pelo "Grupo", além da discussão de várias 
providências concretas a serem executadas, 
inclusive a respeito das iniciativas e comemo
rações relativas ao pr6ximo--'-'Dia Nacional de 
Combate ao Fumo", a ser realizado no dia 
29 de agosto vindouro; em todo o território 
nacional. 

Sao _estas as informações sumárias que me 
parecem relevantes sobre o bem-sucedido 
"Encontro_ Nacional sobre o Tabagismo e_ a 

Mulher", e d_a Reunião do aludidO "GrupO As
sessor" _r~aliZada_ no dia seguinte ao refe~iàõ -
"Enconti'ô'~·-19 de juilho de 1989. -- -

Finãlizando, desejo manifestar a minha con
vicção de que a Nação brasileira já se encontra 
plenamente conscientizada a respeito da peri
cul_osidade do flagelo tabágico. 

Congratulo~me, ,ROrtanto, com os ilustres 
membros do "Grupo Assessor ... com os ór
gãos especializados do Mil)istério da Saúde 
e l?Uas equipes técnicas, dentre 95 qllais desta
co o Dr. Geniberto PB:iva Campos- e as Douto-_ 
ras Vera LuiZa da Cosfa ·e SilVa e Madlee RoCha 
de Souza,--e- com o eminente MiniStro S:eiSo 
Tsuzuki p_~los excelentes r~sultados e êxitos_ 
incontestavéiS -que estão sendo obtidos, no 
Brasil, no combàte ao tabagismo. - -

Sr. Presidente, antes de encerrar. 

O Sr. Edlson Lobão- Permite-me V. Ex' 
um 'apaite? - -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
prazer, nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão - Admiro a luta de 
V. Ex", nobre~Sen"ãdoi Lourivaf Baptista, contra 
o tabagtsmo. Na verdade, este é um mal do 
mundo, não é um mal recente. O que é recente 
é o combate vigoroso' que se move, no mundo 
inteiro, a este mal. V. EX' conhece e.">Cpedênciãs 
de várias partes do mundo, e eu também ccr 
nheço algumas, e verifico que em niuitos paí
ses ja se elaboro_u uma legislação severa con
tra o tabagismo. No Japão, nos Estados Uni
dos e na Europa, pelo menos nos restaurantes, 
nos ambientes fechados, já se estabeleceu a 
proibiÇãp total ao usO dó fUmO. Nos Estados 
Unidos, nas viagens de avião de até duas horas 
não se permite que o passageiro fume o' seu 
cigarro. E no Brasil temos levado este assunto 
com certo descuido. Eu me congratulo, por~ 
tanto, com V. Ex' Por esta iniciativa de trazer 
o problema hoje ao Plenário, e não apenas 
hoje. V. Ex" tem sido um combatente perma
nente desta causa, que é a causa do povo, 
é a causa das familias, é a causa, sobretudo, 
das crianças. Receba V. Ex•, portanto, as mi
nhas congratulações por mais esta feliz inicia
tiva. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito 
grato a V. Ex", eminente Senador Edison lO
bão, pelo seu aparte, que muito veio enrique
cer o meu pronunciamento. 

O Sr. Jami1 fiaddad- Peánite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA - Com 
prazer, eminente Senadcir Jamil Haddad. 

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador 
Lourival Baptista, V. EX" testemunhou o 
momento em que, após 44 anos, deixei de 
fumar. Fumante inveterado desde a juventude, 
há dois anos e meio çomecei a sentir, na reali
dade, problemas de saúde, que, tinha certeza, 
estavam correlacionados com o uso do fumo. 
E, como médico e V. Ex• diz Dem, nós médí~ 
cos,-às vezes, sabendo em profundidade dos 
malefícios do fumo, passamos por cima deles 
e continuamos no nosso vicio. V. 5:" foi um 
dos que me estimulou a que parasse de fumar. 
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mais fala. Multo obrigado e continue com essa 
tuta meritória. 

OSR.LOORIVALBAPTISTA-Seique 
V. Ex', eminente Senador João Menezes, está 
na nossa linha; é um homem que, beirando 
os 50 arios. nãO parece que tem essa idade, 
porque não fuma. Agradeço a V. Ex', porque 
sei que está integrado na nossa campanha, 
e certo estou de que o seu _espírito jovem, 
de um lutador pelas causas do seu estado, 
e a sua vitalidade se explicam porque não fu
ma. 

Ouço, com o maior prazer, o eminente Se
nador e ex-Ministro Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão- Muito grato pela 
deferência, nobre Senador Lourival Baptista. 
Estou aqui, única e exclusivamente, para pres
tar um depoimento, que peço vênia para que 
inserido na oração preocupada e, por que não 
dizer, até patri6tia de V. Ex!' Há muitos anos, 
numa reunião de Comissão Místa do ConM 
gresso Nacional, tive a oportunidade de senM 
tar~me ao lado de V. Ex" Como V. Ex.• visse 
que eu insistia em fumar - e o fiZ por várias 
vezes, naquela ocasião - V. EX' disse- que 
encaminharia ao meu gabinete de deputado 
federal alguns prospectos a respeito do fumo. 
E assim o fez. Senador Lourival Baptista, quan
do vi do que se tratava, não me desfiz dos 
papéis, mas confesso a V . .Ex!' - e confesso 
arrependido - que os guardei em meio aos 
meus livros, na minha biblioteca. Nunc~ me 
arrependi tanto. Anos depois, sabe V. Ex', não 
causado diretamente pelo cigarro, mas cc:lm 
a contribuição dele, fui operado do pulmão. 
Fumar, jamais; fumar, nunca mais/ Eis -por 
que trago um depoimento pessoal, o meu tesM 
temunho de vítima. Portanto, ao afumar que 
o cigarro é nocivo à saúde, devo dizer que, 
hoje, sei o quanto _é. Ah!, se eu tivesse ouvido 
V. Ex' há mais tempo ... 

O SR- LOORIVAL BAPTISTA- Sou 
multo grato, eminente Senador Hugo Napo
leão. 

Na verdade, conhecendo V. Ex" como co~ 
nheço, há muitos anos, sabendo do brilho da 
sua inteligência como deputado, depois um 
governador realizador, um autêntico líder, que 
teve extraordinária gestão no Piauí, quando 
veio aqui consagrado pelas umas do seu esta
do, quero dizer a V. Ex' a alegria que sentimos -
em tê-lo no nosso meio, mas continuaVa a 
fumar. Eu insistia com V. Ex' que largasse 
de fumar, e aconteceu o que V. Ex' aqui já 
disse. Para alegria-nossa, sem maiores Conse
qüências, está V. Ex', aqui, nos honrando e 
honrando esta Casà com o brilho da sua inteli
gência e com saúde para viver muitos e muitos 
anos, e passando até a casa dos 100. Este, 
o meu desejo. O seU depoimento, tenho-certe~ 
za, muito contribuirá para o fortalecimento da 
nossa campanha Devo assinalar que este pro
nunciamento que fazemos é em benefício da 
saúde, do bem-estar do povo brasileiro e tenho 
a maior s_atisfação em pertencer ao Grupo As
sessor para Controle do Tabagismo no Brasil, 
órgão do Ministério da Saúde, do qual sou 
Presidente, para dizer aos meus Colegas do 

Senado Fede-ral QUe rios unamos, em bene~ 
fido da saúde e do bem-estar do nosso povo, 
inclusive dos fumantes, que nos unamos. 

Erêi o Cj:ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

OOCl!MENTO A OOE SE REFERE_O 
SENADOR LO(JRNAL BAPTISTA Efrf 
~SEil DISC(JRSO: 

PRONUNC!AMNETO DO SENHOR 
MINISTRO DA SAÚDE 

~·DOUTOR SEIGO TSUZUKI-
NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO 

AO DIA MUNDIAL SEM TABACO 

~cclentíssimo Senhor Senador Lourival 
Baptista,-Presidente do grupo assessor para 
o controle do tabagismo no Brasil 

Excelentíssima Senhora Deputada Eunice 
Michiles 

Excelentíssimo Senhor Deputado J_osé 
Elias Murad 

Dustr'ISSima Senhora Doutora Jacqueline Pi.: 
_tanguy, Digna Pre$identa _do .Conselho Nado~ 
na! dos Direitos da Mulher 

Dustres membros do g~po assessor para 
o controle do tabagismo. Senhoras e Senha~ 
res demais autoridades presentes, 
- Ao comemorar hoje o II Dia Mundiai sem 

Tabaco, neste ano .dedicado à mulher, o Minis
tério da Saúde através_ do Programa Nacional 
de Combate ao Fumo da Secretaria Nacional 
de Programas Especiais de Saúde, objetiva 
itensjficar a conscienfu:ação dos profiSsionais 
de sáude, dos responsáveis pelo processo de
cís_6rio, dos meios de comunicação _e do públi
co em geral para o problema das mulheres 
fumantes no Brasil. 

O dgarro, segundo estimativa da Organi
zação Mundial de Saúde causa dois milhões 
e meio de mortes anuais em todo o mundo 
e um quadro das vítimas são mulheres. 

No Brasil é de 80 a 100 mil o número de 
óbitos por ano, causados _pelo tabagismo. 

Historicamente as mulheres ingressam no 
vicio de fumar, muito mais tarde que os ho
mens. Mas parece que estão dtspostas a des
contar esta diferença o quanto antes. 

Estamos entre os 15 países do mundo onde 
a mulher mais fuma_33% das mulheres adul
tas são fumantes. As consequências e os_ ris
cos de doenças para as mulh~tres que fwnam 
sã~ ~s rn_ais variados: câncer de pulmão, doen
ças co~narianos! fertilidade diminuída, danos 
fetais, riscos infantis e envelhecimento pre
coce. 

Diante deste quadro que acarreta desdobra
mento desastrosos e sensívets prejuízos à Na
ção brasileira, o Ministério da Saúde desde 
1985 v_ero implementando diversas atividades 
e uma intensa campanha anti-tabágica, já ten
do alcançado expressivos avanços, inclusive 
na própria constituição que diz: a propaganda 
comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agro
tóxicos, medicamentos e terapias eStará su:. 
jeita a restrições legais, e conterá, s_empre que 
necessário, advertência sobre os malefícios 
decorrentes de seu uso. 

Verifica-se ainda o envoMmento é:lireto :de 
vários segmentos da sociedade na luta antita:
bagista e, a s,uª ímp_çrtãncia nos eStimula ~ 
-Continuar esta campanha, para qUe todos pos
sam conhecer de perto os maleficios causa
do_s pelo us-o·do cigarro. 
-sintO-me--totalmente à Vontade para_ agra

decer e relevar o apoio e a colaboraç5o do 
gru_pà assessor na luta antitabágic:a, que man
tém permamente assessoramento Técnico
Científico a este program e, também ao Con
gresso Nacional, através dos parlamentares 
que de forma ativa e persistente viabilizam as 
ptópo.SiÇões apresentadas para o controle do 
tabagismo no Brasil. 

Agradeço aos palestrantes de hoje, e espero 
que os participantes ampliem seus conheci~ 
mentes Para uriiftOdos Os esforços nesta cam-
panha. 

Muito obrigado 

PRONUNCIAMENTO FEITO NO DIA 31 DE 
_ MAIO, 

~~6~~~L~0MJ~~!â~A~g~É. ~~ 
DR. SEIGQ TSUZUKI 

É com Justificada satisfação que participO 
deste oportuno e auspicioso "Encontro sobre 
o Tabagismo e a Mulher" promovido pelo Mi
nistério da Saúde no contexto das iniciativas 
programadas para comemorar o "Dia Mundial 
sem Tabaco", instituído a 7 de abril de 1988 
pela "Organização Mundial de Saúde". 

Devo, preliminarmente, enaltecer e felicitar 
as Senhoras Jacqueline Pitanguy, Sandra Ca
valcanti, Eunice Michiles, Maria Betânia Villella, 
Maria Inês Pordeus Gadelha e Vera Lúcia da 
~ta e Silva que representam, com rara com
petência, lucidez e dignid'a"de aS mulheres 
cônscias das suas responsabilidades, nos di
versos setores das respectivas atividades, sem
pre a serviço da melhoria da saúde, da qua1i
dade da vida e do bem-estar da sociedade. 

Esta magnífica eQuipe assinala o indispen
sável e irreversível enganjamento das mulhe
res mi batalha travada contra o vicio de fumar, 
responsável pela ameaçadora e progressiva 
disseminação das doenças cardiovasculares 
e neoplásicas, além do alarmente número de 
óbitos verificado;;-_cerca de 100 rriil precio
sas vidas ceifadas somente em 1988. 

Tenho a convicção de que estamos todos 
vivendo, através da realiZação deste encontro, 
um acontecimento histórico, pelo aJto signifi
cado e importância intónseca que o carac
teriza, na trajetória da mobilização nacional 
_contra a calamidade tabágj_ca. 

Talvez um dOS episódiOS mais expreSsivos, 
desde quando, o Grupo Assessor para o Con~ 
trole do Tabagismo no Brasil sugeriu e logrou 
obter do Presidente José Sarney nOS termos 
da Lei Federal n9 7.488, promtiigada a 12 de 
junho de 1986 a instituição do "Dia Nacional 
de Combate ao Fumo"; que transcorre no día 
29 de agosto de cada ano. 

Afigura-se-me, portanto, justo e necessário 
enaltecer a coragem e o patriotismo das mu
lheres brasileiras, tanto no lar como no âmbito 
das atividades a que se dedicam --mãeS e 
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exemplares donas de casa, educadoras, técnt- e pelo Doutor Geniberto Paiva Campos _(Se-_ 
cas e. profissionais de todos os níveis - pelo cretário Nadonal dos Programas Espectais de 
decisivo apoio à mobilização nacional contra Saúde); e o Deputado Elias Murad, pela sua 
o tabagismo. _ . _ , ~ _ _ _ _ __ . participação neste encontro; e finalmente, na 

A1iás, convém regfstrar e aplaudir o compor- qualidade de Presidente do Grupo Assessor 
tamento feminino, quando se engajam como para o Controle dO Tabagismo no Brasil, reite-
força decisiva, no esforço naclonal que visa, ro os meus aplausos a todos os participantes 
a curto prazo, erradfcar o vício de fumar. do "EiiCõnti'o- Nã.cioilal sobre o Tabagismo 

As mulheres consideradas como fumantes e a Mulher", destacando o imenso valor, as 
inveteradas eram raras nas p~eiras décadas dimensões e as perspectivas da presença, fe-
do Século XX. menina, representada pelas insignes Senhoras 

Agora, todavia, J"á existem estatística fidedig- Jacqueline Pitanguy, Sandra Cavalcanti, Euni· 
nas abrangendo vários parâmetros, como ida- ce Michiles,_ Maria Betânia Villella, e Maria Inês 
de, nível de consumo e categoria sócio-pro- Pordeus Gadelha. 
fissional das mulheres fumantes, cujo número PAillA DA REUNIÃO DO GRUPO ASSESSOR 
vem crescendo assustadoramente nos países PARA O-CONTROLE DO TABAGISMO 
industrializados, inclusive no Brasil, conforme NO BRASIL 
se poderá facilmente verificar. Evldentemente Dia 19 de junho de 1989 sala de reuniões 
os perigos da calamidade tabágica atingem da SNPESn9 andar 
igualmente homens e mulheres, no concer- 9 horas _Abertura da Reunião pelo Presl-
nente às principais doenças provocadas, pelo dente do GACf/Brasa 
excessivo consumo _de cigarros: bronquites 9h15min horas- Relatório das atividades 
crónicas, diversas modaJidades. de cânc.er, desenvolvidas de 2 a 5/89 --
principalmente do pulmão, da laringe, da boca 10 horas _ Atividades desenvolvidas pelo 
e da bexiga e o perigoso elenco ·das agressões GACT/comentários 
e enfermidades cardiovasculares. 1 Oh30inin -Parâmetros para pesquisa: pa-

No caso das mulheres, pesquisas recente-
mente efetuadas não deixam dúvida quanto dronização de critérios 

-Vigilância Epidemiológica - apresenta-
ao fato de que a incidência do câncer do pul- ção da proposta do PNCF 
mão, entre as mulheres viciadas, está supe-

-Miguel Aiubi Hijjar. 
rando à do câncer dos seios, Verificou-se, tam- 12 horas _Almoço 
bém, no que se refere ao alcoolismo que a 14 horas _ Encaminhamento das ações 
dose diária de álcool puro necessária para o legislativas _ Marylene Rocha 
aparecimento de uma cirrose hepática é de - _novaS propostas de atuação no Congres-
132 gramas para o homem, e de somente so Nacional _ 0 Projeto "Luat" 
52 para a rnulher. 14h30min" _::Materiais a serem desenvol~ 

A maior susceptibilidade do organismo fe· vidas pelo PNCF- úina -proposta de folheto 
minino aos agentes tóxicos se explica por uma para fumantes. 
predisposição genética, uma certa fragiUdade 15 horas - A Portaria Ministerial n9 490 
que explica a maior vulnerabilidade das mu- e seu cumprimento - Avaliação 
lheres que fumam ou bebem, no que tange 15h30m.in--·campanhas de Comunicação--
ao risco das mencionadas doenças. Soda! 

As conseqüências do tabagismo afetam as -ConcurSo infantil -de- desenhos e frases_ 
mulheres sobretudo na sua função reprodu- contra o fumo 
tora, na sua vida pessoal, e no seu papel de -apresentação do material 
educadora e responsável pelo bem-estar da - Corrfdã. Rústica - a 11 Grande Largada 
familia. do Cigarro data e unidade nacional. _ 

Já se comprovou ·a fato incontestável de (•) 16 horas- Visita do Dr. Seigo Tsuzuki 
que os ftlhos das mães que fumam excessiva- -Ministro da Saúde; do Dr. Edmur Pasto reli c;> 

mente nascem com peso e estatura Inferiores - - Se'cretário-Gef.91_;- do Dr. GeÍlibert9 Paiva 
aos índices normais, além Oe uma maior fre- Campos-_ Secretário Nacional- SNPES 
qüência de nascimentos prematuros. -J.7 hqr,9.5 - Encerramento 

Um dos mais graves riscos do tabagismo -- PROGRM\A NAOONAL DE ÇOMBAT~ AO 
matemo reside na intoxicação passiva do feto, FOMO 
inclusive daquelas mulheres que, embora não 
fumando, vivem ou trabalham em ambientes 
poluídos pela fumaça dos cigarros. 

Todavia, são notoriamente mais graves, os 
sintomas da deterioração estética, tais como 
rugas precoces e mais profundas, cútis, unha 
e dedos amarelecidos, dentes enegrecidos etc. 

Mas tais sintomas podem ser praticamente 
corrigidos ou disfarçados com a ajuda de cos
méticos adequados. 

Ao concluir estas breves considerações, feli
cito o Ministro Seigo TsUzuki, a equipe técnica 
do Ministério da Saóde comandada pela Dou
tora Vera Luiza da Costa e Silva (Coordenadora 
do Programa Nacional de Combate ao Fumo) 

- Dia31 de maio de 1989_:_quarta4eira 
Segundo Dia Mundial Sem Tabaco 
Teffia- '/'\mulher e o Tabaco" 
Slogan- A mulher fumante: um risco 

a miis 

Este dia s_erá_dedjcçido à ID.Qbilizaç:ão da 
opinião pública para uma sociedade Jivi'e do 
tabaco, já que, segundo informes da OrganiM 
zação Mundial da Saúde, 2.5 milhões de ~das 
são perdidas anualmente por doenças mdu
zidas pelo uso do tabaco. 

• a ser confirmado 

_ ~ _1 _ _:_-~~r qúe a iniilhêr? 

A mulher é escolhida como tema, porque 
cada vez mais mulheres fumam. Não só nos 
países desenvolvidos como nos países em de
senvolvimento, com conseqüências específi
cas tanto para elas mesmas como para seus 
filhos. No Brasil, 33% das mulheres adultas_ 
fumam e vem se obs_ervando ano a ano uma 
maior captação de mulheres ao vício. 

2-Quais são as doenças tabaco reladoM 
-Jiãdas? 

Para ambos os sexos o tabagismo causa 
3ü% daS mortes- devidos todos os tipos ~e 
câncer. 80/90% dos cânceres de pulmão, 40% 
dos de bexiga (e outros tipos de câncer como 
o esofágico, de estômago, pâncreas e oral) 
são atribuídos ao tabagismo. AproximadaM 
mente 40% das mortes por infarto do coração 
em pessoas com menos_ de 65 arios podem 
ser atribuídos ao tabaco. o tabaco também 
está implicado eril oUtras causã~ de morte, 
incluindo mais do que 50% dos cas_os de der
rame cerebral, e 85% das bronquites crónicas, 
enfisemas e doenças pulmonares obstrutivas 
crónicas. 

O cigarro, segundo estimativa da Organi
zação Mundial, da Saúde, causa um milhão 
de mortes anuais em países industrializados 
a cada ano. Um quarto das vítimas são muM 
lheres. 

3-Quais seriam os riscos de doenças 
pai'a as mulheres fumantes em particular? 

-C!mcer 
Além das doenças já mencionadas, algu

mas mudanças foram vistas no perftl de mor
talidade da mulher. 
- Quando a mulher não fumava, ela era corisi

derada praticamente livre de doenças cardio
vasculares e câncer.lsto se modificou: mulhe
res que fumam como homens, morrem como 
homens. No mundo inteiro Observou-se um 
aumento de taxas de mortalidade por câncer 
de pulmão, nos últimos 20 anos, dobrando 
(Noruega, Polónia, Inglaterra), triplicando 
(Austrália, Dinamarca), quadruplicando (Ca~ 
nadá e Estados Unidos), nas mulheres fuman
tes. É preciso se observar que não houve alte
ração de mortalidade,: nas mulheres nao- fu
mantes! 

-Fertilidade diminuída 
Trabalhos recentes mostram que 5% das 

mulheres não fumantes não conseguem en
gravidar, enquanto 1 1% das mulheres fum~
tes não o_ çonseguem. Riscos 2 vezes maior 
de gravidez extra-uterina são observados nas 
fwnantes, bem como riscos aumentados de 
distúrbios menstruais, câncer de colo de útero 
e uma menopauSa dois anos mais precoce. 

-Danos fetais 
Mãe fumante - feto fumante: O mÕnôxido 

de carbono e a niCotina vão para o ·sangue 
fetal, diminuindo seu suprimento de oxigénio 
e acelerando seus batimentos cardíacos. O 
récem-nascido, filho de fumante, tem eni tor
no de 300 gramas- a mencis. 
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Nascimentos prematuros e mortalidade pe
ri-natal aumentada são atribuídos ao tabagis-
mo feminimo. - -

Na América Latina mais de 20% das mulhe
res grávidas fumam, e no Chile estimou-se 
que 10% das mortes peri-natais não acidentais 
são atribuídas à mãe fumante~ 

-Riscos infantis 
Crianças pequenas sofrem as conseqüên

cias do tabagismo matemo e paterno, ficando 
doentes com mais freqüência do que os filhos 
dos não fumantes. 

Riscos de desenvolver bronquite ou pneu-_ 
mania durante o primeiro ano de vida é duas 
vezes maior se os pais fumam. 

Trabalho brasileiro do Dr.José Rosemberg, 
membro do Grupo Assessor do Ministério da 
SaUde para O Controle do Tabagismo no Bra
sil, confirma esta realidade. 

O risCo de otite tainbém é maiOr em crian":' 
ças, filhos de pais fumantes do que em pais 
não fumantes. A nicotina também passa para 
o leite lactente. 

-Doenças cardio-vascular. osteoporose 
Entre mulheres que usam anticoncepcio

nais orais, o risco de infarto do coração, derra
me cerebral ou coágulos sanguíneos nas veias 
da perna é muito maior para fumantes do 
que para não fumantes. 

O risco é particularmente mais alto após 
40 anos de idade, especialmente se a mulher 
tem a pressão alta ou o colesterol aumentado. 
O uso do cigarro é fator de risco para osteopo~ 
rase (rarefação do osso), a maior causa de 
fraturas em pessoas idosas, particularmente 
a mulher pós-menopausa. 

-E?Y~~7.2clmenfo precoce 
Fumar afeta a pele, devido à redução do 

teor de oxigêruo que chega a ela, pelo fato 
da nicotina estreitar os vasos sanguíneos, di
munuindo a circulação. 

Isso causa um enrugamento e envelheci
mento precoce_da pele. As partículas do cigar
ro aderem também à pele, produzindo mau 
cheiro e bloqueando os poros. Os cabelos 
também se tomam frágeis, pela irrigação san
guínea diminuída no couro cabeludo, bem co
mo pelo depósito de partículas do cigarro. Nos 
olhos, temos o surgimento de conjuntivite, 
causado pela irritação da fumaça. Os dentes 
podem ser descoloridos ou amarela_dos d_~vi
do aos depósitos de alcatrão e nicoti_nª, haven
do um maior risco __ de_alte.raç_Qes da gengiva: 
mau hálito e mudanças na voz podem ocorrer. 

4 -Por que a preocupação com a mu1her 
brasileira? 

Porque o Brasil está entre os 15 países do 
mundo onde a mulher mais Jwna. 

Porque nos países onde_ a mulher já fuma 
há mais tempo (paíSes da Europa, Estados 
Unidos), o câncer de pulmao Já ultrapassou 
o câncer de mama ~orno causa de mortali
dade. As mulheres brasileiras fumantes hoje, 
morrerão com maio{._ freqüência por câncer 
de pulmão daqui a 15/20 arios. 

Porque a adolescente brasileira mostra uma. 
tendência a fumar mais do que o adolescente. 

Trabalhos feitos no Rio Grande do Sul e em 
Sâo PaulO dados comparativos sobre o núrrie:. 
rode fumantés em f97l, 1978 e f987, mos
tram que enquantO na faixa etária de 15 a 
19 ailos houVe uma redução acentuada da 
prevalência do hábito de fumar nos homens, 
o mesmo não se observou na5 mulheres. 

Porque fumar é uma p-orta aberta para ou
tros tóxic_os_mals pesados. Estudos da Organi
zação Mundial da Sáúde mostraram que das 
adolescentes que fumam e bebem, 27% estã-o 
propensas a fumar maconha,e 4% outras dro
gas, enquantO qUe daS nãó fUmantes soinEmte 
2% e 1%, respectivamente, estão propensas. 

Porque nossas gestantes fumam muito, Em 
pesquisa em Curitlba, realizada pela Uga Para
naense de Combate ao Cât1c€r, 26% das ges~ 
tarites eram fumantes, i:6in um cOnsumo mé
dio de 11 cigarros por dta. Surpreendente
mente; apenas 40% tenha conhecimento doS 
malE:llcios cauSados pelo uso do cigarro. 

5-As mulheres estão dando o exemplo 
correto? 

Estudos noruegueses e de outros países 
mostraram o papel crucial dos exemplos do 
pai e_ da mãe no CO!'Jlportamento tabágico dos 
filhos. Enquanto s-omente 9% -dos rapazes e 
11% das moças são fumantes quando seus 
pais não fumam ou não permitem que fumem, 
67% dos rapazes e_ 78% das moças fumam 
quando os Pé!~~- fumam _ou _permitem que fu-
mem; - --- - - -

Se O-Vicio de fumar não é adquirido durante 
a adolescênda, ele raramente é adquirido em 
outro momento da vida. As mulheres geral
mente fazem parte do ambiente dos adoles
centes de forma importante: mãe, professoras, 
nãmonidas e as· figüras· seautoras dos filmes 
e revistas. Quando o cigarro faz parte da ima
gem destes modelos ou ídolos, os jovens po
dem através deste fato, ser encorajados a 
acrescentar o cigarro à sua própria imagem 
pessoal. 

6-~ Fumar é um hábito feminino? 

-O tabãgismo entre as mulheres começou 
a se disseminar após a 2• grande guerra mun
dial. 

Antes dos anos 50, o hábito de fumar era 
çit'êãõffiinantemente masculino. As mulheres 
coiTf(!Ç-âFam a adquirir tal hábito a. partir dos 
ano$ 60, prlri~Clj-)alffiente devido à propaganda 
maciça das companhias de cigarro tendo co_
mo alvo a mulher e ligando o hábito de fumar 
aos direitos e -emancipação feminina. Em al
guns países industrializados, ela já fuma mais 
do que o homem. 

Nos ú!~jmos 20 anos, foram introduzidas 
marcas de _cigarros femininoS em pafSes de
senvolvidos e em desenvolvimento. Das 20 
revistas americanas que mais recebem propa
ganda de cigarro, 8 são femininas. No Brasil, 
as marcas femininas estãO presentes na publi
ddade de forma marcante, e as principais re
vistãS feiniriinas não s6 aceitam grahdes anún
dOs de cigarro, com-o têm seuS modelos fu
mando. 

7- O pais não perde economicamente, 
quando se consume menos tabaco? 

Embora a produção e a taxação dos produ
tos de tabaco sejam fonte considerável de ren
da para diversos países (inclusive o Brasil), 
nunca se leva em conta os gastos com a se
qüela das doenças tabaco-associadas. Em 
muitos países, ganhos a curto prazo, advindes 
do uso do tabaco, tornaram-se inferiores aos 
custos a longo prazo pelos danos sociais e 
à saúde das doenças tabaco-associadas. Por 
exemplo, os custos económicos atribuiveis ao 
cigarro foram calc_ulados na Austrália, Ingla
terra e Estados Unidos. 

Numa estimativa de americana 1985,-o cus..; 
to das doenças tabac~associadas foram res
ponsáveis por US$ 22 bilhões de tratamentos 
de saúde e US$ 43 bilhões de perda de produ
tividade. No Brasil, 100.000 pessoas morrem 
anualmente por doenças tabaco-associadas, 
enquanto outras tantas se tomam incapaci
tadas para o trâbalho. Entre as principais cau
sas de internãção estão as doenças tabaco-as
sociadas. Entre as principais cauSas-de morte 
também. · 

8- O que está sendo feito no BrasD? 

Em 1985 o _Ministério da Saúde cria o Pro
grama Nacional de Combate ao Fumo, que 
tem como principais grupos-alvo a criança, 
q a_dolesceme, o fumante-passtyo_ e a mulher 
gestante. 
- Em 1986 surge a primeira lei federa1 criando 

o Dia Nacional de Combate ao Fumo, de 29 
de agosto. 

De 1986 até hoje muito se teril feito ein 
todos os setores da sociedade_ com materiais 
educativos voltados para a criança, o ambiente 
de trabalho e para profissionais que têm gran~ 
de importância na luta anti-tabágica: o profiS
sional de saúde e _educação. 

Editorial 

POR QUE MÉDICOS. 
CONTINUAM A FUMAR? 

(José Ros_emberg1) 

Quãn-do eSclarecemos alguém sobre os 
graves prejuízos à saúde derívados"do tabagis
mo, com freqüênda nos perguntam: então 
por que médicos continuam a fumar? 

Não há dificuldade n_a_resposta. O adoles
cente qUe eventualmente Irá se tornar médico 
não difere dos demais jovens. Como os outrOs, 
ele é presa de múltiplos fatores que o iniciam 
no cigarro·, sejam familiares, sociais, psicoló
gicos, de auto-afirmação etc., os quais não 
podemos ventilar nesta rápida exposição. O 
fato patente é que os tabagistas, em sua quase 
totalidade, começaram a fumar na juventude. 
Não é por acaso que o alvo preferencial da 
propaganda das empresas fumageiras sejam 
os adolescentes, pois estes, iniciados no cigar
ro, tomar-se-ão seus consumidores perma
nentes. Os dados acumulados mostram que 
o número die fumantes adultos de um país 
é quase igual ao percentual de fumantes exis
tentes aos 20 anOs de iâade. AsSfm, o médico 
tabagista geralmente já consumia cigarros 
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quando ingressou ou saiu da faculdade. P01: 
sua formação, ele tem largo conheclmento 
dos ma1efíclos do fumo, mas pOde sofrer difi
cu1dades para abandoná-lo, seja devido a vá
rios empecilhos de tomar uma dedsão, seja 
devido ao maior obstáculo que é a niCotina
dependência. 

As últimas aquisisções sobre a ação da nlco
tina, cuja documentação acaba de sofrer 
exaustiva análise e revisãO ( 19>, revelam que 
o processo farmacológico e o comportamento 
determinador da .dependência são similares 
aos da heroína, cocaina e_ benzodiazepinas. 
E1a atual por meio de fOrmações subcelulares 
localizadas no sistema nervoso ce_ntrÇI.] e: neu
rônios periféricos. Os receptores da, nicotina 
são específicos, reconhecendo a droga e com 
ela reagindo, causando múltiplo interações de 
efeitos distantes no organismo, incluindo a li
beração de grande variedade de hormônios 
psicoativos e neuropéptides._Q uso da nicotina 
aumenta progressivamente a dependência e 
a tolerância pela qual doses maiores se tomam
necessárias para alcançar um nível especifi
cado de resposta. Sua supressao desencadeia, 
portanto, sintomas de intensidade variável, ca
racterizando a síndrome d~ abstinência; há for
te tendência a recaídas. Há outro aspecto a 
considerar: nenhuma _dr_oga, nem de longe, 
atinge o -cérebro com a continuidade da nico
tina; ela chega ali sete segundos após a traga
da, produzindo 73.000 impactos-por anõnoS 
que fumam 20 cigarros ($or dia (são dez, em 
média, as tragadas para um cigarro). 

}4j,é década de 1940, em todos os países, 
havia alta proporção de tabagistas entre os 
médicos, espelhando aliás, na época, o com-
portamento das classes intelectualizadas em 
relação ao cigarro. Dois terços dos médicOs 
do Canadá, "Estados UilidoS e Inglaterra fuma
vam; nas outras nações industriazadas não era 
diferente. Foi nos anoS seQUintes que surgírám 
os documentos de maior impacto, não só no 
público em geral, como na própría classe mé
dica: são os relatórios de Haminond e Horn 
patrocinados pela Ameríca Cmcer Society 
(1954), do Rova/ Coileg ofPhysicians (1962), 
Inglaterra (0 >, e o de Ten)•(1964), sendo este_ 
o primeiro documento oficial do _Departamen
to de Saúde e Bem-Estar dos Estados Unidos 
(llll. Todos traziam a evidência da correlação 
do tabagismo e bronquite crônica, enfisema 
pulmonar, câncer do pulmão e de outra locali
zações, processos cardiocirculat6rios, notada
mente infarto do miocárdio, e. de mais de uma 
dezena de outras patologias, comprovando a 
inter-relação dose-resposta, isto é, quanto 
maior a quantidade de cigarros consumidos, 
maior o risco .de contrair e morr~r dessas 
doenças. As informaçõ_es contidas nesses rela
tórios já est.ava_m mais __ ou menos difundidos 
nos médicos. O impacto então causado for 
por reunirem de chofre mais de 10.000 irivesti· 
gações clínicas, fisio e anatomopatológicas, 
epidemiológicas e experimentais. 

A partir dessa ocasião, intensificou-se a luta 
antitabâgica das instituições médicas e o de
senvolvimento de programas educativos per
manentes. A repercussão no público em geral 
foi lenta, porém progreSsiva. Nos últimos 15 

qn_Qs, deixa~am de. fumar 40 milhões de norte
americanos, 1 O milhões de ingleses e 6,5 mi
lhões de canadenses. Dele_s_, ~5_% _o fizeram 
por decisão própria, motivados pelos progra
mas educacionas, mas sobretudo pelo acon
~lhamento e auxílio do médico. Evidente que 
o descenso do tabagismo nos médicos tinha 
_d.e:_s_er. com__Q____Q___fgj, muito mais acelerado, não 
, pelo conhecimento direto, da vasta literatiJra 
(mais de 5o.uoo-Publicações em 1930), como 
foi neles que se procedeu uma das_ maís con
tunden_t§. demonstraç:õe;s__do. encurtamento 
da vida, quando se fuma. Estudo prospectivo 
em 34.440_ médicos britârijcos revelou, ao ca
bP de 20 anos, que a propOrção dos fumantes 
com 35 anos de idade que faleceram antes 
de atingirem os 65 anos foi de 40%, caindo 
esse índece a 15% nos não fumantes; ou seja, 
oçorr_e:ram 166% mais óbitos nos primeiros 
e esse excesso foi devido às doenças tabac;o
acS_~_çiadas e,13

). Hoje a prevalência de taba
gistas na classe médica está muito abaixo da 
população geral, sobretudo nos países indus
trializados. Por· ex.e.niplo, ·na-Inglaterra, em 
1945, o tãDaco reiriava_ na déiS:Se m-édica, pOis 
®%_dos profissionais fumavam; esse percen
tual baixou para 17% em 1975 e a mimos 
de 10% atualmente. Nos Estados Unidos, _em 
1960, mais de 100.000 médicos haviam aban
do_nado o cigarro. O O Public Health Servfce 
comemorou_oJato difundindo um poster com 
essa cifrª e _a frase: "taJvez eles saibãm algo 
que você desconhece". Nesse pais, onde em 
1945 _também 60% dos médicos fumavam, 
o índice caiüa_22_% em 1967,17% _em 1985 
e 9% em 1986. A American Cançer Society 
apurou que 7,1% dos cardiologistas e apenas 
4,6$ dos pneumologistas ainda fumavam. 
Fenômenos semelhante ocorreu nos demais 
pal'ses desenvolvidos, nos quaiS hoje fumam 
10% a _15% dos profrsslonais, com a exceção 
inesplicada dos holandeses: 64% em 1977 
e_ 56% em 1983 (1,3,!>,7, 15,1. Profissionais da 
saúde de Ol,ltra área, como dentistas, farma
cêuticos e enfermeiras, têm ainda maior pro
porção de tabagistas, que é mais elevada nas 
últimas. Por incrível que pareça, hã poucos 
inquéritos sistematizados e continuados sobre 
o tabagismo nos médicos, como já efetuados 
na população . geral. Precupada com isso, a 
Organização Mundial de Saúde, recomendan
do esse _estudos, elaborou questionário sofísti· 
cada para avaliar em profundidade as peculia
ridades dos médicos fumantes ca). 

NO§ países em dessenvolvimento, com a]. 
gumas discrepâncias, 20% a 35% dos médi
cos ainda fumam. Não temos entre nós um_ 
panorama geral sobre o tabagismo na classe 
médica. Essa avaliação poderia ser levantada 
com facOíd;ade pela Associação Médica Brasi
lcira, pof região geográfica, sexo, idade e espe
cialidade.. Contudo, contamos com algu_mas 
informações pardais. em Porto Alegre, consta
tou-se, em 1985, 27% de médicos homens 
fumantes (16>. A Associação Médica Brasileira, 
durante o 1()9 Congresso (1982), ·apurou se
rem (umantes 32% dos homens e 27%. das 
mulheres. Os fnde__ceS- rriãis elevados encontra
vam-se nas idades mais jovens, com a média 
41,5% até os.39 anos; dos 40 anos para cima, 

a mé_dia_fol de 11%, havendo 28%_de ex-fu
mantes (lO>. Como se disse no início, os médi
cos fumantes já eram fumantes durante a vida 
acadêmica. Inquéritos recentes revelam que 
é apreciável o índece de tabagistas nas facul
dades. Avaliações de 1981 a 1985, nas escolas 
médicas de Porto__Alegre, Sorocaba Ribeirão 
Preto, USP, SEmta Casa, Santa Amaro e Bra
gança, consignaram de 24% a 41% de f~man
tes entre. os estudantes hOmens e de- 21% 
a 35% eritre aS mulheres e !. 14

•
16

•
17 

). Essa pre
valência tabágica é preocupante para cortes 
que optaram pela carreira médica. O contraste 
dessa situação é encontrado nos Estados Uni
dos e Inglaterra, Onde 56 fúmam,-respectivà-
mente, 6% e 5% dos estudantes de medicina. 
Isso reflete o estado avançado da luta antifumo 
nesse páfses, onde entre os novos médicos 
há proporcionalmente cada vez menos fu
mantes qu~ entre os da$ geraçõ_es anteriores. 
Aqui o quadro se inverte: a prevalência tabá
gica nos médicos moços se mantém mais 
alta que a partir dos 40 anos de idade. Isso 
mostra quanto é valioso o esclarecimento, nos 
bancos acadêmicos, sobre os problemas do 
fumo. Em 1984, 66% das escolas médicas 
norte-~mericanas indufram temas de tabagis
mo no ensino. Entre nós temos conhecimento 
de poucas_ faculdades que _assim procedem. 
É relavante a preocupação das entidades mé
dico-cientificas quanto ao tabagismo nos estu
dantes de medicina, sobretudo do Terceiro 
Mundo. A União Internacional contra a Tuber
culose e Doenças respiratórias está promo
vendo larga enquete sobre o assunto em 60 
centros de 36 países. É atuando sobre os JO:. 
vens estudantes que se terá uma classe mé~ 
dica livre do cigarro. Portanto, entre as priori
dades dos programas de combate ao fumo; 
é imprescindível que as nossas faculdades 
médicas incluam; no erisino, o tabaQisrrio, 
mormente nas disciplinas que cuidar:n de pa
tologias hoje conhecidas como tabaco-asso~ 
dadas, e aqUelas- ein que o tabaco aUmenta 
o risco relativo, e na área da medicina preven
tiva. A proposiç:áb aliás não é nova. Há quase 
20 anos a 23~ e a 24~ Assembléias Mundial 
de Saúde e o Comitê de Peritos da Organi
zação Mundial de Saúde (6> recomendaram 
às faculdades médicaS _e demais escolas de 
dências da saúde ·:que devem ter plena cons
ciência da importância de sua participação na 
educação antitabágica e os médicos devem 
dar o exemplo absten_do-se de fumar. "O Códi
go da ética médica de ·cuba inclui o não fumar 
como norma de conduta dos profiSsionais. 

Inúmeros estudÇ>s revelam que a imensa 
maioria dos tababistas espera dos médicos 
alg~ma fonna de ajuda. É sabido que todos 
os métodos para abandonar o cigarro só dão 
resultados significantes quando têm o apoio 
e aconselhamento médico. É contando com 
essa extraordinária potencialidade dos médi~ 
cos no combate ao tabagismo que o relatório 
dá Organização Mundial de Saúde - Estra
tégia da luta antitabágica nos países em de
senvoMmento (1983) -.,considera que q alvo 
prioritário da a__ção antifumo deve ser centrado 
nos profissionais da saúde (9l. Os médicos 
têm o dever de avocar a ltderança da educação 
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do público quanto· aos·maleficios do cigarro. 
Sua atitude é observada com agudo espírito 
crítico pela população e aqueles sobre esta 
exercem maior influência e pode! de perSua
ção do que se julga. 

Devemos nos capacitar que estamos diante 
de seriíssima pandemia. Existem no mundo 
um bilhão de fumantes, dos quais morrem 
anualmente por doenças tabaco-associadas 
dois e melo milhões , compreendendo 5% 
da mortalidade geral mundial el. Nos países 
desenvolvidos, o consumo de cigarros·está 
dimínUIOdo ou estãcionário em relação à po
pulação adulta: nas nações em desenvolvi
meni:O, aquele cresce muito mais que eSta. 
NO Briciil, de 1970, a 1987_, o con::tunio~ âe 
cigarros aumentou 132% e a p-opulaçã-o cres
ceu 49_% .. Dos 25_milhões de fumantes daque
le ano, temos hoje 33 mUhões, ou_ seja, aumen~ 
to de 32%_. Isso significa que dos 20 anos 
para cima temos mais de 40% de fuinailte:S. 
EstãmõS pOitáilto em lrailCa- inYaSão~ tâbá~kâ,: 
com a estimativa de 100 niil a 120 rriil mortes 
anuaiS por doenças tabaco~associadas, perfa~ 
zendo de 9% a 12% do OfiitUãiio-gerar cn.
O relatório de 1983- dos perfOdOS dã OrQaOí- · 
zação Mundial de SaUde invoca a atenção dos 
médicos e das autoridades para a necessidade 
de "combater com toda a urgência o taba
gismo nos países eni desenvolvirriehtó, a "ftin 
de poupar à humanidade um desastre sem 
precedentes no mundo moderno em tempo
de paz" e espera t(Ue "medidas sejam aplica
das em 
tempo para possibilitar que o problema não 
assuma nesses países as proporções já atirigi~ 
das nas nações desenvolvidas" (9

'. Com ·a difu
são do tabagismo, os países em desenvol
vimento, ainda às voltas com os afogantes 
problemas das doenças transmJssíveis, endê
micas, e as carenciais por desnutrição, terão 
a somar-se as decorrentes do cigarros, agra
vando ainda mais ·a situação de saúde. 

Auspidosamente, rios últimos anos os mé
dicos brasileiros vêm tomando decidida p·osi~ 
ção na luta antitabágica. Por iniciativa da Asso
ciação Brasileira de Cancerologia,_com a Coo~ 
peração da Associação Paulista Ue Medicinã, 
de vários organismos--médicos especializados 
e de 17 faculdades de medicina, foi elaborado, 
em 1979. O PrOgrama Nadon"aJ de Combate 
ao Fumo, logO OfidalJZãdo pelii ASsociação 
Médica Brasileira. Em 1985, O- Ministério da 
Saúde, através o GrUpo Assessor para o ·con
trole do Tabagismo no Brasil, complementou 
esse programa com definições educativas, 
económicas e políticas, fiXou objetivos, metas 
especificas e estratégia de atuação e o está 
implementando no pafs, com a cooperação 
direta da Associação Médica Brasileira, com 
suas entidades filiadas, e órgãos oficiais e co
munitárias estaduais:-Os congreSsoS médicos 
reservam espaços -cada vez maiores ,para a 
ventilação de temas sobre o tabagismo; está 
se corporificando atitude médica positiva de 
conscientizaçã"o de luta contra a invação· da 
epidemia tabágica. 

Na quase totalidade dos paises que toma
ram medidas contra o-tabagismo, estas resul
taram da intervenção pioneira dos médicos 

e·O de suas Or!1anízaÇ:õeS. No Brasil sucedeu 
omesmo. Os programas de âmbitos nacional 
só vêm conSeguindo· resultàdos PoSitivos por 
cóntãrem com a sup€rvisão técnica e coope
ração dos médicos~ dando seu apoio aos ór
gãos oficiais emperihados no combate ao ta~ 
bagismo. 

Sem- esquecer por um momento_ sequer o 
valiosiSSirrio o imprescindível trabafho dos 
educad_ores e dOs-- diversos outros se tores da 
sociedade, os médicOs, pela sua função pred
pti:a de preservar a saúde da coletividade, são 
os maiores _responsáveis no cohlbate a esse 
modema flagelo que é a epidemia tabágicci. 
Portanto, quando médicos fumam, prejudica
se a ~fe_"dibilii:;lat;le_ d_e~ portentosa cruzada. 
--- PeJo exposto e com a credencial de quem 
baniu o cigarro há mais 20 anos, concluúnos 
com outra pergunta: Doutor,-o senhor ainda 
fumaT· -
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(l) Professor Titular de Tisiologia e Pneumologia da Facul· 
dade de Medl.cina de Sorocaba da Potitificia Universidade_ 
c-ãt6Uca de Slto.P_auloLMerilbi-Õ Tlknico do Grupo Asses
sor doMinisttrlo da Saüde para o Controle do Tabagismo 
no BrasiL Presidente do Setor Informação e Divulgação 
da Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação 
Médio:;a Brasileka. 

{'") Pela iniversalidadedo seu consumo, cigarro será empre· 
gado como também compreendendo tabagismo, fumo, 
charuto, cachimbo. --

Nota:confortne assentado entre o Qfupo Assessor parri o 
Controle do Tabagismo do Ministério da. Saúde e a Asso· 

· dação_ Médiça.. E!rasi)elrll, e,sta cem suas filiadas, será 
re~lizado em 1989 o levantamento da prevalência do 
tabagismo nos'tnêdicos por re"gfâo geográfica, SeXo, ida~ 

~ de e especialidade. (Reunião realizada em 30-11-88. ém 
Brasília-DF, no Minlstélio &I SaUde). 

Till'lAQfSMO EA MULHER 
(José Rosemberg) 

Membro Técnico do Grupo Assessor 
ao Ministéri'o da Saúde para o Controle 
do Tabagismo no Brasil. 

Professor ·ntUlar -de Tuberculose e
Doenç"aS Pulinonares ·_da Faculdade Me
cDcinà di: Sàrpcaba da PacyP. 

Ao se comei-riorar a 31 de maio,_- o J[ Dia 
lnternacionãi Sêm Tabaco, cia OMS, desta vez 
dedicado _à Mulher, o Programa NaCional de 
~O!flbate ao Fymo, integraçio nessas _çome
Jl!.Orações diVl!lgi!. os_ dados ~baQ:q, de _grande 
a~ualidade sçb~ 9 tema proposto. 

1. Ingresso da Mulher na Epidemia Tabágica 
. No século passado e nos primeiros decê~ 

nios Ueste, era pouco comum-a·mulher fu~ 
mante. Literatura, crónicas, quadros pietór!
cos, fotografias _etc. raramente apresentavam 
a mulher comdgarto. Foi apartir da Segunda 
Guerra Mundial, no final dos anos-40, que 
a prevalência de mulheres Tabagistas cresceu 
rapidamente. 

Elas passaram a fumar em número major 
e cada vez _c_om_idades mais jovens. · 

Portanto historicamente -as mulheres in~ 
- gressaram -no tabagismo, muito mais tarde 

que os homens, mas parece que estão dispos
tos a descontar _a_diferenças quanto antes. 

Dos países mencionados pela OMS, em 28 
deles a prevalência do tabagismo no-sexo fe~ 
minino é de 10% a 30%; em outros 1!), a 
prevalência anda entre 31% a 61%, estando 
o recorde com Kiribati, Nova Guiné e S1N'a:Zi
landia, com as tal<as respectivas de 7_0%, 72% 
e 80%. Inquérito promovido pelo Ministério 
da Saúde-em_12 capitais brasileiras_registrou 
33% de mulheres fumantes, Que _as mulheres 
esmo se iniciando no tabaco cada vez mais 
cedo, é fato patente e, aínda segundo-a OMS, 
em 21 países a prevalência de fumantes mais 
jovens é maior que nos rapazes. 

2. Prejuízo à Saúde da Mulher, causadas pelo 
agarro - . - ·- - -· 

Era falsa a idéia de que as mulheres sofrem 
menos distúrbios orgânicos com o cigarro, 
que o homem. É que só noS últimos tempos 
estão chegando as gerações de melhores com 
tempo suficiente para sofrerem as conseqüên
cias do fumar. 

Hoje sabemos que para igual tempo de ta
bagisrrio e igual núrrlero de cigarros consu
midos diariamente, os riscos de doenças taba~ 
cc-associadas sãci semelhantes nos dois se
xos. (bronquite crónica, enfisema, câncer- do 
pulmão, infarto do_coração e outras). O câncer 
do pulmão, por exemplo, em 1950, incidia 
no homem, em relação à mulher, na propor~ 
ção _de 9 para 1; hoje esta relação já é de 
3 para 1, e em alguns países, estudos recentes 
revelam proporção ainda menor, em certas 
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cidades. Com dados da SEADE, levantamos 
a mortalidade por câncer do pulmão em São 
Paulo apartir de J ~40. À -ret.:içáQlni~ial Oe 1 
para 12, caiu em 1980 à 1 para 5. Nos Estados 
Unidos,e algu_ns pafses_europeus, registra-se, 
em certos_ centros, jnc:idêndas de 1 para 1. 
A mortalidade por câncer do pulmão das mu
lheres, nestes últimos 20 anos, subiu mais do 
dobro no Japão, Noruega, Pol6nia, Suécia e 
Inglaterra. Sabe-se que o câncer da mama 
_sempre foi o primeiro da ma no_ sexo feminino. 
,Ora, o cânce_r do pulmão está sobrepassando 
aquela neoplasia na Escócia, Estados Unidos 
e Japão. Estudos em mulheres, com 20 anos 
de seguh:;nel).tp, indicam q1;1~ f!~S fumantes o 
câncer do cólo_ do útero, inc,idiLJ de 3 a 17 
vezes mais, em confronto com as que jamais 
fumaram. _ _ _ 

Para todas as neoplasias está comprovado 
que o risco aumenta com idade em que se 
fuma e com a quantidade diáda de cigarros 
consumidos. 

3.--Envelhecimento da MulherTabagista 
A menopausa é antedpadã ·nas fumantes 

pela destruição do coiio_:qüe é híatriz da produ
ção dos ÓIIUios. Apartir doS _44_ anQs_, .em com
paração com a_s não fumanteS,-e'ncontram-se 
nas tabagistas percentuais sUrpreendente
mente maiores de mulheres na menopausa. 
O maior estudo foi realizado em 60 mil mu1he
res em 7 países. Também há evidência de 
diminuiÇão da ferb1idade nas-fumantes. Esses 
'transtornos fisiológicos CofiSfitliehl uma das 
características dO envelhédrilénto precoce 
que, cOm mais freqüênêia:, ·ocorre nas taba
gistas. 

4. Cofisumo de AnavulatóiiOS-Oiilis 
O uso de pílulas anticoncepcionais aumenta 

o risco do infarto do _miocárdio e de hemor
ragias sub-aracno(deas.A sua associação com 
o c:igarro, __ eleva esse_rlsco chegando em algu
mas pesquisas, como uma muito extensa rea
lizada na Inglaterra, a 440% a mais; em relação 
ao usb ·da pílula por mulheres não tabagistas. 
A razão é que tanto pílu1a anticoncepdonal 
corno o dgarro, elevam as concentrações de 
colesterol das Jipoprotefnas· de baixa den-si
dade, responsáveis pela aterosderose. Assim 
a associação dos dois, soma esse efeito da
noso. 

5. Repercussão do TQbagL$mQ_Matemo, nos 
Filhos 

Quando .a mãe fuma_s~us_illhos se tornam 
automaticamente ft.Jmantes passivos; pas~ãm 
a inalar os componente_s do fumo, como ruco:
tina, mon6Xid6 de cin:bonQ, e __ yma série gran
de de elementos, todos téxicos. 

5.1. Quando a mãe_! uma durante 21 gestação 
Ocorre nesSa circunstância él forma mais 

dramática do fumante passivo, porque o feto 
fuma obrigatoriamente. Este recebe as subs
tâncias tóxicas acima referidas, pois a circula~ 
ção sangüínea da mae, elas atraveSsani a pla
centa. Nicotina, carboXJ.bemoglobina, catecq
laminas, por exemplo, são encontradas no 
cordão umbilical e _no liquido amniótico. A 
primeira e as últimas provocam aceleração 
da freqüência cardíaca do_ (eto, que produz 

sofrimento; há vaso ·constrição, ocasionando 
me11or <:hegada de sangu~ nos _tecidos em 
geral e nos centros_nervosos .. O monóxido 
de carbono da fumaça-do ci9arro se ç:o_mbina 
com a hemoglobina do sangue, formando a 
referida carboxihemaglobina que concorre pa
ra diminuir a chegada de oxigênio a todo o 
organismo fetal. Com isSb ele se des_envolye 
menos. Lesões se instalam nos vasos sangüí
neos da placenta. Dos múltiplos estudos.a_res
peito, os..dus centros universitários das Esta
dos Unidos, lnglé!terr_a, Çanadá e de mais uns 
15 países, _totalizando cerca_ de_1 milhão de 
ge~tações, resulta a cOnclusão unânime de 
que quando a mãe fuma durante_ a gravidez 
há um aumenta variável de 33% a 144% de 
riS_co doS fúhos nasc.er.em com peso -inenoi 
ao normal, porque se desenvolvem menos, 
e de ou:tr_as conseqüências graves. como abor
tamento, sangramentos, placenta prévia, des

. colamento prematuro __ da_ placenta e ruptura 
precoce __ da bolsa: A mortalidade perinatal 
(crianças na_scidas mortas ou que falecem no 
primeiro inês de vida} se eleva de 5% a 140% 
Esses riscos mencionados, crescem com a 
intervenção de baixas condições sociais -e Ou
tros males, como estados de anemia, da mu
lher. O Worldwacth Instituto dos Estados Uni
dos, analizando o comportamento das mulhe
res grávidas em 20 países, coloca as brasileiras 
em 89 lugar com 20% delas fUmarido, expon
do à riscos graves 715.000.cliânç"aS;_As-ges
tantes das classes mais- pobres são as· qtie 

_ mais fumam e são elas jlistai"n~hte- as· que 
têm maiores· carênci8S.8liri1éntares e os de
mais fatores· ag·ravanteS. -Pode-se avaliar os 
malefic:iOS de epidemia tabágíca pelaS inalé
ficãs repel'c:Ussões nas crianças de mães fu
mantes. 

5.2.- Conseqüência à saúde- dãs crianças, 
quando as mulheres fumam depois _da ges
tação 

mãe fumante, independente do tabagismo pa-
ternO. - -

É edificante_que_nas crianças em idade es
colar e adolescentes, comprovadamente nã6 
fumantes, mas cujos genitores fumam, há 
maior incidência de doenças dos_ brôriqulos 
exteriorizadas pelo que o povo chama de _ 

, "chiado do peito", assim como maior número 
. dos já n_essa idé~de acusam alguma deterio

ração da função respiratória. T odavla esses 
achados ~o ainda mais __ freqüentes_ qüat1do -~ mães são ~tâba9istaS, como foi cõnfírmado 
nos estudos em larga e.Sc:aia de Boston· e da 
UniverSidade. de. Arin. Arbor;_UsA_ Na llriiver
Stdàde dê LOndreS, eni Oúti-â linha ·de 1riYeiti~ 
gações, verificou-se _que _crianças entre"1 r e 
16 anos. não fumantes. Têm elevaçao signifi
cante de concentraçõeS__dé'i niCotina na saliva.. 
quando os genitores sãO- taba"gist.as; Sendo 
elas maiores quando a mãe é tabagista. Parale
lamente cOnstatou-se qüe a -nfcOtiria é enCon

. t"rãda ein maior quaritidade nas -meninas que 
nos -meninos, porq-ue aquelas vivem em maior 
contato com as mães e_ portanto sofrendo 
m.a!or p<?I~Çã~ do CiQ~rr:>; 

Os prejuízos à saúde dos filhos, que portan· 
to são maiores com o tabagismo matemo que 
P.atemõ, têm repercussão ao longo da vida. 
E maior a incidência de manifestações clínicas . 
bronquiais nos Jovens adultos, quand9 estes 
~freram infecção pulmo~ares em criança. 

Adultos não fumantes, conviventes por anos 
caril tabagistas, corr_em_maior ri&.co de Contrair 
cãncer do pu1mão que os não expostos conti
nuamente à poluição tabágica ambientaL Pois 
bem, lia Universidade de Louisina,--USA, vérifi
cou-se que a. inddênciéJ desse tumor nos fu
mantes passivos adultos é maior quando na 
infância sofreram_ a poluição tabágic:a pelo 
consumQ de dgarro dos pais.lss_o confirmad_p 
na Universidade da Cãrolina do Sul; adultos 
que foram fumanteS-passivos na infância, acu
saram 60% à mais de incidência de câncer 
do pulmão, em comparação com oS que não 
sofreram na infância a poluição tabágica co
mo foi vistO,-;;( poluição tabágica ambiental 
que sofrem as crianças, é substancialm~nte 
mais intensa quando suas mães fumam, que 
qualquer outra pessoa da família, o que é com
preensível pelo contato mais prolongado com 
seus-mhos. 

6. Conclusão 

As crianças _de baixa idade são particular
mep.te sensíveis à poluição do cígarro, porque 
vivem maiS tempo COnfinados no_ domicílio, 
sofrendo mais longamente os efeitos tóxicos 
dos componentes do fumo que se difundem 
na atmosfera ambiental. A nicotina pode ser 
encontrada no sangue e na urina de bebês 
conl_apenas Uns dias de idade, qUando coha~ 
bitam com adultos tabagistas especialmente 
os seus genitores. As conseqüências princi
pais são infecções respiratóriaS, como bron-
quite catarral aguda, episódios asmatiforrnes, Os dados expostos,. dão nova dimensão à 
(peito chiando) pneumónicas e bronco-pneu- epidemia tabágica, na qual a mu1her fumante 
monias. Entre as causas do chamado ''bebê está fortemente inserida. Muita razão teve a 
chiador", uma das mais freqüentes é o consu- OMS ao dedicar, o Segundo Dia Internacional 
mo de cigarros pelos genitores, especia1mente sem Tabaco, às mulheres. No Prog-fama Nã: 
pela mãe. Nos múlt[plos estudos deis mais --- dona! de Combate ao Fumo em implemen-
diversos países, constata~se relação quase lí- tação rio Brasil, entre as prioridades consta 
neas-entre asínfecções respiratórias e o taba- a educaçào.dos esc.olares e jovens. É impor-
gismo dã. -mae. Investigações realizadas na Fa- tante nessa cruzada acrescer outra prioridade, -
_9.1lda~e de Medicina de Soroc;aba em crianças que é a atuação junto à mulher, no sentido 
até um ano de_ idi'lde, demonstrou que nas de esClarecê-Ia .não só sobre os perigos à sua 
"crianças_ de !_ares sem furri2mtes, a incidência- saúde que o fumo proporciona, como os que 
de_ infecções respiratórias foi de 17%, subindo ela transmite ao seu filho quando acende um 
pãra 20% com pai rum-ante e a 37%_ com ci_garrri. -- -- -
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FUMANTE PASSIVO: 
A VÍTIMA SILENCIOSA 
Dr. JORGE PEREIRA 

Coordenador _E$_ta_dual do Programa 
de Comb~e ao Fymo _@ Min_istério da Saúde 

Fui1iante passivo e aquele indivíduo não-fu
mante que convive, inConscientemente ou a 
contragosto, com fUmantes ativos,_ estando 
sujeito aoS mesmos problemas orgânlcôs-pro
vocados pelas substâncias tóxic-os liberé\d;;ts 
pela combustão dos cigarros. Tât~ ~s:coS~ pára 
o fumahte pa-ssiVO, ·estarão ria deper1dénêia 
de sua idade, susCeptibilidade orgânica, 'iriten
sidade e íempo de exposição. Nesse sentido, 
a Organização Mundial de _Saúde conSidera 
o fumo do tabaco a rnalor e mais Comum 
fonte poluidora ambiental, tendO estc;~.be!~cLdo 
como padrão intemadohal-acéitá\rel de polui
ção· atmosférica Um· íhdice rrienof ou igual 
a 9 ppm. Sabemos qi.Ie em- i.u'rf redníci de 
300t'Tf onde estejam 20 fumant~~; ConSurilin
_do 4 cigarros pot hora, a concentração· de 
substâncias tóxicas do fumo atirifiirá 100 ppm, 
nível considerado crltii:o. Esses dados tornam
se ainda mais preocupantes ao imaginarmos 
que passamos 80.% de nosSá _terUPo em am
blentes (e_chados, e onde quase sempre se 
fuma. Tal poluição tabáglca _ocorre de duas 
formas: através da ·:corrente principal", repre
sentada p_ela fumaça exalada pelo fumante, 
e através da "corrente secundária", resultante 
diretamente_da combustão par~_o meio.am
biente. 

Essa última é mais nociva por 'conter pr~du
tos tóxicos em maior concentração. Tais po
luentes dispersam-se homogeneamente na 
atmosfera, de tal forma que_ os não-fumantes, 
posicionados próximos ou distantes d.os taba
gistas, acabam inalando quantidades variáveis 
de substâncias tóxicas, desde que em ambi~n
tes fechados. Estudo_s realizado_s_ .c.orn_ ~~era
moças não-tabagistas, após 8 horas d~ vPo, 
mostram a presença de nicotina no sangue 
em quantidades apreciáveis. Assim sendo, a 
separação de fumantes e não~fumantes den
tro de nossas aeronaves é medida puramente 
demagógica por não conseguir evitar que o 
não-fumante compartilhe da fumaça do cigar
ro alheio. 

A concentração de determinados poluentes 
analisados no sangue e urina de; individues 
abstêmios, após exposição de oito horas, é 
equivalente à encontrada em individuas que 
consomem 5 a 1 O cigarros por dia. Nesse 
particular, o feto _é o·· mais indefeso. Quando, 
durante a gestação, a mãe fuma, o feto tam
bém fuma, passando a receber os produtos 
tóxicos que, através da circulação materna, 
atravessam a placenta. Da mesma forma, ges
tantes não-tabagistas que convivam com fuw 
mantes podem passar elementos do fumo pa
ra o feto (fumante passivo de 2~ linha). Inúme
ros trabalhos científicos demonstram a asso
ciação de abortos espontâneos, maior rfsco 
de mortalidade neonatal e nascimento de 
crianças de baixo peso, com o consumo de 
cigarros durante a gestação. A longo prazo, 

_ há evidência de que tafs crianças sofrem sete 
·meseS -de atraso, cm média, em sua a1fabeti
zaçflo, qua-ndo comparados com outras, filhas 
de gestantes não-tabagistas. O fato de que 
o abandono do vício durante a gestação faz 
desaparecer esses risCos é alentador, deven
do-se constituir em forte argumento em prol 
da saúde matemo-fetal. 

-outra vítima do cigarro a1heio é a_ criança, 
·particularmente quandci menor de dois anos 
de idade, inevitavelmente convivendo com 
adultos, niuitas vezes- fumantes e, cOnseqüen
temente; exposta por mais. tempo a esse tipo 
de p·oluíção. Sabe-se que as Crianças que con

. vivem com pais e fumantes têm episódios 
bem mais freqüentes de asma, bronquites e 
pneumonias, do que aquelas cujos pais não 
ftirtlam. 
· Esse "ri.SCO ê propê:irClbffal ao consumo de 

cigarros e reduz-se· à metade quando apenas 
um dos pais fumante, embbr'a, ainda assim, 
·permaneça maior dó que quando ambos não 
fwnam.· · 
;, - T~S:ObseirváçOes são éxtensivas' aOs -dema-is 
çiréunstanteS (babás; ávós, 'tios, etc.) 

·Taffibém tem sido observado que as crian
ças âsmát1ca5, cUjos pais abandonam o taba
gismo, passam a apresentar uma redução sig
nificativa dos episódios de infecçõe:$ respira
tórias e de falta de é;ll'. 

A'an_ãl_i,se desses aspectos sugere que uma 
ampla diVulgação- deva ser realizada, no sen

. tido de_ (jue a ri.o~ Comunfdade ·es~eja sufi
. cienteqiente esdaredda-e- motiVada a asso
"clar-se a essa luta contra o fumo. CasO <:entrá
rio, setemos _obrigados a contemplar em nos
-sb País, úm aumento_ desenfreado das enfer
midades provocadas pelo tabagismo, em sen
tido inverso ao que vem sendo observado, de 
um modo geral, no controle das doenças in
fecciosas_ e parasitárias..__ _ 

Considerando-se_ adultos jovens e saudáveis 
submetid()S agudamente a ambientes com al
to teor dessas substâncias tóxicas, tem sido 
observado irritação ocular e de garganta, ma
nifestações nasais, dores de cabeça, tosse e 
precipitação de quadros alérgicos, Por outro 
lado, a exposição crônica involuntária, por 15 
anos ou mais, por indivíduos saudáveis, provo
ca redução significativa da capacidade respira
tória; equivalente ao consumo de até 1 O cigar
ros por dia, conforme já demonstr.ado pelas 

. provas de função pulmonar. Mais recentemen
te, tem sido observada.J,Jma tendência aumen
tada em adquirir câncer de pulmão por mulhe
res cujos maridos são tabagistas. A criação 
de recintos específicos em ambientes fecha
dos, de trabalho ou de lazer, reforça perma
neriterilente a idéia de que fumar é a exc_eção, 
e nãO a regra, além de demonstrar que maior 
número de pessoas vem se preocupando com 
a --qualidade do ar que respira, não apenas 
em seu próprio beneficio mas, sobretudo, para 
as gerações futuras. 

. Brasília, 1 de junho de 1989 
Senhor Ministro de Estado da Saúde: 
Vunos a p;-esença de V. Ex-, em face de 

repetidas observaçõ<.!:i, lembrar o não cumpri-

mente da Portaria Ministerial n~' 490, em toda 
a sua plenitude. · 

Comó exemplos destes não cumprimentos 
citamos: 

-falta de contraste na cor das letras da 
advertência nOS maços de cigarros; 

-não boa visibilidade destas advertências 
nos painéis externos, na 1V, etc. 

-inexistência de qualquer advertência em 
CertoS produtos e propagandas. 

Em face disto, solicitamos que punições de
vem ser aplicadas, conforme reza a própria 
portaria. 

Achamos ainda que, o teor-desta portaria 
deveria ser revisto- no seu tOdo, para uma me
lhor adequação '!O~ oi;)jetiv-os -pretendídos, pa
ra o que o Grupo Assessor se coloca à dispo
stção. 

Cordialmente,- Senador Lourival Baptista, 
Presidente do Grupo Assessor - Dr. Mário 
Rigatto, Professor de notório saber do Grupo 
Ass~ssor - Dr. José Rosemberg, Professor 
de notóriQ .saber do Grupo Assessor - Dr. 

, ~tôm'o Pf!t;JIQ Jlllirrtt Professor de notório sa
ber do Grupo _Assessor --Dr. Pedro Ca/hefroS 
áOrilim, Representante da Associação Brasi
leira de Imprensa - Dr. Thomas Szego, Re
presentante da Associação Médica Brasileira 
- Prof. João Batista DUarte- COsta, Repre
sentante do Movimento Evangélico Brasileiro 
-Dr Vera Luiza da Costa_ e $11va, S.ecretária 
Executiv~ d_o Grupo Assessor ~ D_r. _ HísbeUo 
Campos, Repr~ª~!an~e <;la PNPS!qiCT/MS 
l)Ç Grupo Asses_o~ - Dr. Rob~ Azilmbuja, 

· Representa!lte da. PNDCD/MS no Grupo As
sessor. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 11, DE 1989 

A ComiSsão Diretora do SenadO Federal, 
no uso de sua competência regimenta] ei de 
suas atribuições regulamentares, resolve: 

Art. 19 Ressalvados os casos previstos no 
Ato da Comissão Diretora n9 6, de 1989, fica 
suspensa por 6 meses a movimentação de 
funcinários e servidores do Senado Federal, 
dos órgãos em que se encontrem regularmen
te lotados. 

Parágrafo único. Os _casos especiais que, 
porventura, possam surgir, serão submetidos 
à apreciação ·da Comls_são Diretora, que deci
dirá a respeito, após análise aprofundada da 
justificação do pedido. 

Art. 2° A _ev_entual_recompOSição da -lota
ção de setores específicos, que se mostre in
dispensável ao perfeito andamento da admi
nistração da Casa, será determinada pela Co
missão DiretOra, atraVés de ato próprio. 

Art. 39 Este ato entfa em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. . _ 

Sala da Comissão Diretora, 19 de junho de 
I 989. -Nelson Carneiro- Alexandre Cósta 
-Mendes Canil/e -Pompeu de Sousa. 
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SECRETARIA G~ DA MESA 

(Resenh'a.d,aS !T!a~éri~~ aP.n~c·i";das 
de_l~.a 30 de maio de 1989) 

{~ 293, Íl, do' Re.Qíl1!~n~O lfltei-no) 

PROJEtOSAI'ROVADOS E ENVIADOS_ : 
À SANÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBU

CA 
-Projeto _de_ Lei d_a_Cãfuai'a no--s, de 1989 

(n" 1.877/89, na Casa de origem), que altera 
o art. 1"' da_ Lei n~ 7 .320, de 11 de junho de_ 
1985, que dispõe sobre antecipação de_com~
moração de feriados e dá o~tras providência?. 

-Projeto de Lei da Çâii'1ar;:tn~ \5, de 19&5 
(n~ 4.248/80, ha Casa de orige~,n) •. que institui 
a CademeJa de.Co,m.role_ç[o Fundp .de Garantia 
do Tempo çle Seyvtço (FOJSl e 4á outras pro:
vidéncias. (Se'ssão: 9-5-89) 

-Projeto de Lei da Câmara n" lO, de 1989 
(n~ 1.596/89, na Casa de origem)

1 
que dispõe 

sobr.e a política salarial e_ dá, outr-t~ provid~n~ 
das. (S_ess,[Q:c24~5-89) , , . , , ~ _ 

-Projeto _de Lei do Senadó n~ 13, de 
1987-DF, Que díspõê so6ré às' Cartàs patenteS' 
dos o fi dais do C_qrjx, de B6mbetro ·do Distiíto' 
Federal. (i?es~ão,: 29-5-89j · • · · · · · · ' 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS _ 
À SANÇÃO DO GOVERNADOR 

DO DISTRITO FEDERAL 
-Projeto de Lei do DF no 9, de 1989, de 

iniciativa do GoVernadOr .do Distrito Fed~~:aJ.,· 
que institui a gratifidSÇão·peJCr;desempenho 
de AtividadeS de Trâifsito no DepartamentO 
de Trânsitõ do Distrito Federal, (Sessãq: 
15-5-89). . . ' - . 

-Projeto de Lei do, DF _r( ).1, de 1989,. 
de inidativa do Governador .do _Distrito Fede
ral, que estende, aos integrantes da CategOria_ 
Funcional de Agente de TfãnSito do Departa-. 
menta de _Trânsito do Distrito Federal, dispo
sições do .Decreto-Lei no 2.387. de 18 de de-
z~mbro.de .1987. (Sessão; 1~-5-.89) . 

-Projeto_ de_ Lei do DF; n? 18, de 1989, 
que dispõe sobre os vencin)ento dos mem: 
bros da Carreira de Procurador do Distrito Fe
deral e dá outras providê.ncias. (Sessão: 
30-5-89) 

-Projeto de Lei qo DF n~ 12, de 1~89, 
que dispõe sobre a Gratificação Extrordinária 
dos Servidores da Tabela_d~ Pessoal do Tribu
na] de Contas do Distrito Federal e dá outras 
providências. (Sessão: 30-5-89) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS A PROMULGAÇÃO 

-Projeto de Resolução n~21, de 1989, que 
autoriza a República Federativa do Brasil, atra
vés do Ministério da--EducãÇão, a contratar 
operação de crédito externo no valor de US$ · 
10,000,000.00 (dez mühões de dólares ameri
canos). (Sessão: 15-5'89) 

-Projeto de Resolução n? 22; de 1989, que 
autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de crédito externo no valor de US $ 
120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dó~ 
lares americanos). (Sessáo: 14-5-89) 

-Projeto de Resolução n~ 23, de 1989, que 
autoriza_a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
SI A. Usiminas, a contratar operação-de crédito 

externo no valor de ·ug$ 7,014,000:00 (sete 
milhões e_ quatorze toil dólares americanos). 
(Sessão: 16-5-89) 

_--=--Projeto de Resolução_ no 19, de _1989, que 
estabelece alíquotas do Imposto sobre Opera
ções_ Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre PrestaçãO de Serviços de Transporte 
Interestadua1 e lntermunicipal e de Comuni
cação, nas operações e prestações in.terestã~ 
duais. (Sessão: 17 -5-89) 

-Projéto de Decreto Legislativo n~. 2, _de 
198_7 (n~ 153/86, na Câmara dos Deputados), 
qUe aprova 9 texto d,a Convenção das Nações 
Unidas contra a Tortura -e outros Tratamentos 
ou Penas CruéiS, ·DesumanOs ou DeQradantes, 
aprovada por consenso na trigésima nona ses~ 
são ( 1984) .da Assembléia G~r_al das Nações 
Unidas, e asinada em 23 de setembro de 1985, 
na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. 
(Sessão: 18,5-89) 

-Projeto de Resolução n9 24, de 1989, que 
autoriza o Gcivemo do Estado .da Bahia a reali
-zar, em caráter· excepcional,. operação de em
préstimo externo com a garátitia -da União e 
contragarantias do Estado da Bahia, no valor 
de US$ ?50,000,000.00 (setecentos e cin
qüenta milhões de dólares americanos). (Ses
sâo:-18-5.-89) · 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 J 1, de 
1988 (n9154/86, na C'"am.attfdos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção. Jnterame
ricana pam,Prev.enir e P_unir a_Tort,ura, Cc;>r:t-. 
duída ero Cartag.ena das ]ndjas, Co)ômbiq, ~lP. 

--9 de d~embro,de ,1985, ppr oc.a!?ião da Qéci
ma QUirlta t,\sse!Jll:>lé~a Ge,r~l da Qrganização 
dos Estados Americanos (OEA.}, e assinada 
pelo Brasil eni 24 de janeiro.de :1986. (S:eSsã0:-
24-5-89) , ' - - - - . . . . - .. 

-Projeto de Decreto Legislativo f!0
. 13,: de 

1988""(n9 17/88, na C~ara .dos D~putados), 
que aProva o texto da Coh.venção no 144, da 
-Organlzaç~q _lntcrrrta~io'r_l~l.do 1_"rabalho -. 
OIT, sobre cons_ultas tripartites para promover 
a aplicaçaó dás"rlorrriâs intem'acionais do tra
balho, adOtadá em_aEmebrà, em 1976. durante 
a Sexa9éSirria'Prinie.irã ,R_eunião da Conferên .. 
cia Inteffiadonal dO Trabalho. (Sessão: 
30,5-89) . - .. 

_,..,..Projeto_ de Resolução n925, de 1989, que 
aLJtoriza o Governo da União a realizar opera
ção de empréstimo externo no valor de US$ 
99,000,000.00 (noventa e nove milhões de dó
lares ame'ricanos).- (Sessão: _30-05-89) _ -

ÓfSPOSfÇÕES APROVADAS E ENVIADAS 
À CÂMAAA DOS DEPUTÀDOS 

..--Emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 9, de 1989 (n9 206/87, n~ Casa 
de 0rigem) que dispõe sobre a concesSão de 
bolsa-auxílio ao atleta amador e dá outras pro
vidências. \Sess~o: 5-5-89). 

-Emendas do Senado _ao Projeto de Lei 
da Câmara n~ 18; de 1988 (n~ 7.135786);na 
Casa de origem), que dispõe sobre as relações 
de trabalho do treinador profissional de fute
bol, e dá outras providências. (Sessão: 5-5·89). 

-Emenda do S_e:nado ao Projeto de Lei 
da Câma-rá n" 17,de 1986 (n9 6.692/85, na 
Casa de origem)~ que dispõe sobre as unida-

des orgânicas -das indústrias gráfiCas_ n·a· admi· 
nistração 'federal e dá outras ProVidenCias. 
(Sessão: 9-5-89). · · 

- Substitutívo do SenadO ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 7, de 1989 (no 1.201/88,-ria 
casa de origem), que disPõe sobre- a eleição 
para Presidente e Vice-Pf€sidenfe. da· Repú.:. 
blica. (Sessão: 11-5-89). -

--Projeto de Lei do Semiáo n" 28, de 1987, 
de autoria dõ Senãdor Jamil Haddad, que defi
ne o crime de tortura e dâ outras providências. 
(Se5sâo: 15-5-89). 

-Projeto de Liei dó Senado n" 226, _-de 
1981, de autoria_ do Senador Itamar Fra"ncó, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da existên
cia de um departamento de educação física 
nosocômios psiqulãtricos: (Sessão: 15.-5-89). 

-Projeto.de"Lei dOSenado.n~ 57,_de .1988, 
de autoria do Senador Francisco Ronemberg, 
que altera a redação do art. 3", caput. da Lei 
n"·5.107, de 13 de_setembro de 1966, que
cria o fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, com a ftri.alidade de estaDelecer Correção 
monetária para seus depósitos. (Sessão: 
15-5-89). . -

.-Projeto de: Lei -do Senado n" 92, de 1988, 
de autoria do Seiiadõr Fra,nCisco Rollemberg, 
que altera a r"edação_ ~ açrescenta pãrágr"afo 
ao art. 84 da Lei n" 1.711, de 28 de outubro 
de 1952 (Ses$âO; 15-5-89). 

-Projeto de Lei do Senado n~ 6, de-1989, 
de autpçia çio Senaçjor Marco Maciel, que dis
põ~ ,SQbre o E;Xercício do direito de \loto dos 
cidadãos brasileiros residentes ou em trânsito 
no. ~xterlor nas· eleições para Presidente _da 
~epúi?lic~. S~nadores, Deputados Federais, 
Govern~dores e_ Deputados Estaduais. (Ses-
são: 17-5-89). - --

-Projeto de Lei do Senado n" 9; de 1989, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que permite a aquisição de imóvel através do 
Sistema FirianC:eir'o de Habitação, nas condi
ções qué especifica, e dá oUtras providênciãs. 
(Sessão: 17-5-8"9): · --

--..Projeto de Lei_ do Senado n9 1 O, de _1989, 
de autoria do _Senador Severo Gomes,_ que 
disç;iplina aS relações jurídicas que menciona. 
(Sessão: 17 -5-89). 

-Emendas do Senado ao Projeto de_ Lei 
da Câmara no 11, de 1989 (n" 1.482/89, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o salário 
mínimo. (Sessão: 24-5-89). 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À COMISSÃO DIRETORA_ 

(Ari. 97- , V do Reglmeri.to" [nternO}. 

-Projeto de Lei do DF n< 4, de 1989, de 
autoria do Gov_emador do Distrito Federal, que 
altera a estrutura das Categorias Funcionais 
de Assistente Soda!, Técnico em Comunica
ção Social, Enfermeiro< Geógrafo, SOciólogo 
e Nutricionista, do Grupo Outras Atfvidades 

-de-Nível Superior, do Plano~de Classificação
de Cargos_ instituído pela Lei n" 5.920, de 19 
de setembro de 1973, e dá outras providên
ciaS. (Sessão: 1'6-5-89). 

-Projeto de Le_i do DF n~ 5, de 1989, de 
iniciativa do Governador do Distrito Federal, 
que conta em dobro o tempo de serviço efeti-
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vamente prestado em Brasília, no período 
compreendido entre 21 de abril de f960 a 
20 de abr11 de- 196L:Por funcionários civis 
do Governo do Distrito FederaL (Sessão: 
24-5-89). 

-Projeto de Lei do Senado n~ 17, de 1989, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que proí
be a_existência de celas para castigo--de presos 
e dá outras providências.. (Sessão: 24 . ..:5-89).-

-Projeto de Lei do Senado n~ 3_8, de 1989, 
de autoria do SenadOr louremberg Nunes Ro
cha, que suprime o item V do art. 176 e _acres
centa um item V ao Art. 177, rehumefando-se 
os demais da Lei n~ 4.737, de 15 de julho 
de 1965 - Código Elehorãl. (Sessão: 
24-5-89). 

-Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
n? 280, de 1985-DF, que concede ao Doutor 
Plínio Catanhede, ex-prefeito do Distrito Fede~ 
rai, tun subsídio mensal vitalício, e dá outras 
providências. -(Sessão: 3o-s.:-a9). 

Projeto de Lei do DF n9·12, de 1989, de
iniCiativa do Governador do Distrito Federal, 
que dispõe Sobre a gratificação extraordinária 
dos servidores da Tabela de Pessoal do TnbU
nal de Contas do Distrito F ederaJ e dá outras 
providências._(Sessão: 30~5~89). 

-Projeto de Resolução n' 20, de 1989, de 
iniciativa da Comissão do Distrito Federal, que 
aprova as Contas do GoVernador do Distrito 
Federal, referentes ao exercício de 1987, res
salvadas as responsabilidades imputáveis a 
gestores por infrações legais e danos patrimO
niais de qualquer espécie. (Sessão: 30-5-89). 

-Projeto de Resolução n" 183, de 1988, 
de autoria da Comissão Diretora, que revoga 
o item Vi do art. 406 e o art. 412 do Regula
mento Administrativo do Senãdo Federal, 
aprovado pela Resolução n~ 58, de 1972. (Ses~ 
são: 30-5·89) .. 

PROJETO REJEITADO 
E ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

-Projeto de Lei do Senado n~ 31, de 1989, 
de autoria do Senador Itamar FrancO, que in
clui entre os crimes de responsabilidade do 
Presidente da República a inobservância do 
preceituado no art. 62 da Constituição. (Ses
são: 30-5-89). 

PROJETOS DECLARADOS PREJUtlfCADOS 
E ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

-Projeto de Resolução n~ 149, de 1980, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
acrescenta parágrafo ao art. 344 do Regimen
to Interno. (Sessão: 20-5-89). 

-Projeto de Resolução n? 37, de 1982, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que al
tera o Regimento Interno do Senado Federal. 
(Sessão: 29-5-89). 

-Projeto de Resolução no 62, de 1983, de 
autoria do Senador José lgnádo Ferreira, que 
cria uma Comissão Permanente de Defesa do 
Meio Ambiente. (Sessão: 29-5-89). 

-Projeto de Resolução n~ 145, de 1985, 
de autoria do ~ador Jutahy Magalhães, que 
dispõe sobre as Cofriissões e dá outras provi
dências. (Sessão: 29-5-89). 

- Projetode Resolução n" 442, de 1987, de 
autoria do Senador Pompeu de Sousa, que 

cria a Comissão ·de Política Urbana _e Meio 
Affibiente~ (SeS.São:_29-5-_89). 

PARECER APRECIADO 
E ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

-Parecer no 31, de 1989, da Comissão do 
Distrito Federal, concluindo pelo arquivamen
to da denúncia S/N?, de "1988, encaminhada 
ao Pre-sidente do Senado Federal, como incur
so no crin1e de respons.3bílidade, definido no 
art..l" da Lei no 6.454, de 1977._(Sessão: 
17-5-89), - . . . . . 

. MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS 
· A ESCOLHA OE AUTORIDADES 

nos termos regimentais, informações ao Presi
dente do Tribunar d€ Çontas __ da Unfãõ sobre 
ãs balanços da ComPanhia· áe' NciVeQação 
Uoyd Brasileiro (Uoydbrás), nos últimos cinco 
anos, acdmpanhadas dos reSpectivos pàrece
res .das aucUtorias qu.e os_eXaminaram. (Ses-
são: 9-5-89). · 

-Requerimento n?217, de 1989, do Sena
dor Cid Sabóia de Carvãlho, solicitando trami
taçãO conjunta para os ProjetaS- de Lei do-S-e
nãdo n"' 102, de 1988 - COmplementar, de 
s·üa auto(ia-, 27, de 1989, dO Senador Jarbas 
Pa$sarinQ_o, ~8 ~ 92, de 1989- C6ri1}::lferiiei"i; 
té}r~ do .Sel)adpr ~o~o- M~nezes; regulameil
~11;dO __ o._d!r>eitq c;le~ greye. (Ses!ião: 9.-5:-89). 

-Mensagem n9 55, de 1989 (no 93/89, na -Requerimento n" 218; de 1989, de aut,o~ 
origem), 9-e 7 de março do corrente ano, pela ria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
qual o Senhor Presidente da República sub- nos termos do art 195, I, do Regimento lnter-
mete à deliberação do Senado a escolha do no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
Doutor Hélio de Souza Regato de Andrade, de Lei do Senado n~ 6; de 1989, do Senador 
escolhida para recondução ao carg:o·de Minis- Marco Ma dei, q~e dispõe sobre o exercício 
tro dassiSta,- representante dos empregados, do cUreito de voto dos cip~dâo$ br~ileiros resi-
devendo atuar durante 0 triênio de 1989 a dentes ou em. trã!15ito no exterior n.as e1eições 
1992, n6 Egrégio Tribunal_ Superior do Traba- para Presidente da República, Senadores, De-
lho na vaga decorrente do término_ de sua putados Federdis, GoVernadores e Deputados 
segunda investidura, em 3 ·de· novêmbro de Estaduais. -'(SesSão: i 6-5-89). -
1988. (Sessão: 3-5-89). -Requerimento" ri~ 219, de autoria do Se-

- Mensagem no 56, de 1989 (n9 94/89, na: nado r Jutahy Magalhães, sõficitando, nns ter-
origem), de 7 de março do corrente ano, pela mos do art. 195, I, do Regimento Interno, a 
qual o Senhor Presidente da República sub- inclusã_o em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
metê à -deliberação do Senado .a escolha do do Senado n9 7, de 1989, do Senador Ruy 
Doutor Norberto Silveira de Sousa, escolhido Bace1ar, que estabelece a gratuidade, para as 
para reC:dn&1ção· ao" ca'rgo de Ministro Clas- pessoas reconhéddamente pobres, do Regis-
sisfa, represehfahte dOs éffij)reQãdos, devendo tro Civil de nascimento e da certidão de óbito, 
atuar durante o triêriiO de 1989 a 1992, no prevísta no ãrt. 59

, do-ihCiSo setefita e seis, 
EgrégiO Tribunal SuperiOr- do Trábalho; na va- da ConstituiçãO brasileira e dá outrâs proVi-
ga deci:lfrerite-do término de sua primeira in- dências.- (Sessãõ: 16-5-89). 
vestidura verificada em 8 de janeiro de 1989. - Requerimerito no 220, de 1989, de auto-
(Séssão: 3-5~89). _ _ ria do Senador Jiltahy Magalhães, solicitando, 

;;_Mensagem n~ 57, de 1989 (n9 95/89, na nos termos dO art.-195, I, do Regimento lnter-
origem), de 7 de março do corrente ano, pela no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 

- qual o Senhor Presidente_ ·da República sub- de Lei do Senado n9 9, de 1989, do Senador 
mete_ à deliberação do Senado a éscolha do FranciSco Rollemberg, que permite a aquisi-
Senhor Miguel Abrão Neto, indicado como Su- ção de imóvel através do Sistema Financeiro 
plente de Ministro Classista, representante dos de Habitação, nas condições que espeCifica; 
empregados, devendo atuar durante 0 triênlo e ·dá outras prOVidências. (Sessãb: 16-5-89). 
de 1989 a 1992, no EgrégioTribunalSuperior -Requerimento n9 221, de 198"9-, de ã:Uto~ 
do Trabalho. (Sessão 3-5-89). ria do Senador Jutahy Magalhães, solicitãndo. 
_:_Mensagem n" 58, de 1989 (n~ 96/8"9; na iios teiTnos do art. 195, I, do Regimento lnter-

origem), de 7 de março do corrente ano, pela no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
quill o Senhor Presidente da República sub- de Lei do Senado n~ 1 O, de 1'989, do Senador 
mete à deliberação do Senado a escolha do Severo Gomes, que disciplina as relações jurí-
Doutor Gerdno Evarista, indicado como Su- dicas que menciona. (Sessão: 16-5~89J. 
pi ente de Ministro Classista, representante dos -Requerimento n~ 239, de 1989, do Sena-
empregados, devendo atuar durante o triênio dOr Cid Sabóia âe-tarvalho, solicitando trami-

. de 19_B9:a 1992~no Egrégio Tribunai Superior tação conjunta para os Projetas de Lei do Se-
do Trabalho. (Sessão: 3-5-89). nado n-?S 102, de 1988, de sua autoria, 27, 

-_Mensagem no 61, de 1989 (n9 105/89, de 1989, do Senador Jarbas Passarinho, 88, 
na origem), de 14 de março do corrente ano, de 1989- Compleillentar e 92, de 1989·, 
peJa qual o Senhor Presidente da República do Seliador João Menezes e 105, de_ 1989, 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senador Jutahy Magalhães, regulamentan-
do Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, pa- do o direito de greve. (Sessão: 16-5-89 ). 
ra exercer o cargo de Ministro do Supremo -Requerimento no 222, de 1989, de auto-· 
Tribuna] Fe~eral na vaga ~ecorrente da apo- ria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
sentadoria do Ministro OsCar Dias Corrêa. nos terrliós do art. 195, 1, do Regimento Inter-
(Sessão: 3-5-89). ___ no, a inclusão em Ordem do bia do Projeto 

REQUERIMENTOS APROVADOS de Lei do Senado n' 17, de 1989, do Senador 

-Requerimento n? 200, de 1989, de auto-_ 
ria do Senador Roberto Campos, solicitando, 

Jamil Haddad, que proíbe a existência de celas 
para castigo de presos e dá outras providên
cias. (SeSsão: 17.:.5-89). 
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-Requerimento 0°_4,26, de 19~9, de auto
ria do Senador Jut~y__Magalhães, solicitando, 
nos termos do art. J 9~. 1, do Regiinent<;>. !nter~ 
no, a inclu~ão em.Ordem do,Qia do Projeto 
de Lei do Senado n" 31, de 1989, de autoria 
do Senador ltam~s Franco, que· inclui enfre 

·os crimes de responsabilidade do .Presidente 
da República inobservância do preceitua9o no 
art 62 da ConstituiÇão. (Sessão: 17-5-89)~ 

-Requerimento n" 227, de 1989, de <1':-'..tO
ria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos termos do art. 19.5, I, do Regimento Inter
no, a inclusão _em Ordem çlq_ Dia do Projeto 
de Lei do Senª-do n" 38, de 1989, do Se_ri_ad_qr 
Louremb~rg Nunes Rocha, que SUprime o" 
item V do art. 176 e acrescenta um item V 
ao ~rt 177, remUnerando-·se os demais da 
Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral). (Sessão 1.7-5-89.), ---

-Requerimento n~ 270, de 1989, de auto
ria do Senador Edison Lobão, solicitando, nos 

tennos regimentais, a tramitação em conjun
to, dos P_rQjetos do Senado n~ 7 e 46, de 
1989, que-estabelecem a gratUidade, para as 
pessoas reconhecidamente pObr~, do regis
tro civil de nascirr1ento e da certidão de óbito. 

.(SesSãO: 17-5-89). -

. --Reqlierime~tO n9 22j,~ de -i9ã9, de auto-
ria-dO SeJiadOT:Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos teÍmos do ãrt. 195~ (, do Regiment9 Inter
no·, á' inclusão· em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado no 23, de 1989, de sua auto
ria, que esta_b_elece norrnas para a privatização 
das empresas públicas e de economia mista, 
e dá outras providências. (Sessão: 18-5-89). 

--Requerimento n9 224, de 1989, de auto-
-Tia do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, 
nos_t_E;rmos do "'-rt. 195, I, do Reg'imento (nter

-- no, ;i inclusão em Order:n do Diã do Projeto 
do Senado n" 24, de,: 1_989--:- Complementar, 

_d_Q_,$g:n;a.Q._o_r: Ruy BãCefar! que estabelece nor-

mas para o adequado tnbutário do ato coope
rativo. (Sessão:' 18K5-89). 

VETO À PROJETO DE LEI 
DO DISlRITO FED!;RAL MANTIDO 

-Projeto de Lei do -DF Ji.? 5,: que dís~õe 
sobre os vencimentos dos conselheiros; aUdi
tores e membros do Ministério Público do Tri
bunal de Contas do_ Distrito Federal. (Mantido 
o veto a9 artigo 4~. _(S~ão: 11M5-89~. 

PROJETO RETIRADO 
E ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

~Projeto de Lei d,o $_~n8do ,n; 104 .. de 
1988, de _autoria _d9 S~r:t~dp( ti~ M~ra.nhão, 
que dispõe sobre_ as. ÇQiôni<~:s, F~erações. e 
Confederação Nacional dos Pescadores. (Ses
.são: 24-5-89). -- · -
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 74• SESSÃO, EM 8 
· DE JUNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

- N<:> 83/89, da Comissão do DistritO Fe
deral, sobre o Projeto.,.de Lei do Senado 
n"' 378!85 - DF, que retifica, sem ônus, 
a Lei n9 7 277, de lO de dezembro de 1984, 
que "estima a Receita e frxa a Despesa 
do Distrito Federal para o exerdclo fman-
cetro de 1985". -- -

-N<:> 84/89, da ColnisSão do -DiStrito 
Federal, sobre o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n~ 10/89, que "criã ã: extingue unt
dades orgânicas na Secretaria de Segu
rança Pública do Distrito Federal e dá ou
tras providências". 

- N~ 85/89, da Comissão do Distrito 
Federal, sobre o Projet_q de Lei do Distrito 
Federal n9 13/89, que "faculta o direito de 
opção pela aposentadoria à conta do Dis
trito Federal a ex-servidores do Quadro Su
plementar de Pessoal do Distrito Federal, 
e dá outras providências"',_ 

- i'r" 86l89, da ComissãO -do Distrito 
Federal, sobre o Projeto de Lei do Distrito 
Federal n9 15/89, que ''diSpõe sobre a cria
ção da Carreira Ffscalizaçâo e Jnspeção, 
dos respectivos cargos, fixação dos valores 
de seus vencimento_s e dá outras provi
dências".-

- N9 87/89, da Comissão do Distrito 
Federal sobre o Projeto de_ Lei do Distrito 

SUMÁRIO 
Federal n" 11/88, que "institui, no Distrito 
Federal, o Adtcional do Imposto sobre a 
Renda e dá outras providências'". 

- N9 88/89, _da Comissão Diretora, 
apresentando a redação final do Projeto 
de Lei do DF no 7/89. 

- N" 89/89, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação final do Projeto 
de Lei do DF n'14/89. . 

:t.-2.2 - éOmunicação da Presi
dência 

......,. Prejudicialidade dos Requerimentos 
n'?"_225._e228/89, do Senador Jutahy Maga
lhães, de inclusão em Ordem do Dta de 
proposições que menciona. 

1.2.3 -Discursos do Exped~ente 

SENADOl?"i.OURivAL. BAPTISTA :___ 
Homenagem a Tqbias BaJ'!eto._ 

-SENADORJOAOMENEZES-Proble
mas e_conômicos, sedais e políticos do 
País. 

SENADOR IRAM S4R4/VA- Notícia so
bre _a correção_ nos tambores de rejeitas 
de lixo do acidente com a cápsula de cé
si_o- 137. 

SENADOR SEVERO GOMES- Enca
minhando à Mesa requerimento de infor
mações sobre a reforma da tãrifa a-lfan-
degária. ~- . __ 

SENADOR AFONSO SANCHO-Acor
do comercial EUA-Canadá. 

1_.2.4- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n~ 140/89, 
~de- autoria do Sr. Senador Mauro Bene-

vides,_que dispõe- sobre a ascen~o f~nc;io
nal prevista no art. 6~ da Lei no 5.645; de 
1 O de dezembro de 1970. -
_ -Pfojeto de_Lei do Senado n" 141/89, 
de autoria do Senador Mauro Benevides, 
que reg-Ula as atividades, disciplina a res
ponsabilidade civil e _criminal de notários, 
oficiais de registro e seus prepostos, e defi~ 
ne _a fiscalízaçâo de seus a tos de ofído 
pelo POder Judiciário. 

-Projeto-de Lei do Senado n., 142/89, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que altera a redação do art. 40 da L4i n? ~ 
7 .244, de 7 de novembro de 1984. 

-Projeto de Lei do Senado n" 143/89, 
de autoria do Senador Alfredo Campos, 
que dispõe sobre o exercício da profissão 
de Decorador, e dâ outras providências. 

12.5- Requerimentos 

N" 313/89, do Senador Severo GOfnes, 
_de informações sobre a reforma da Tarifa 
Alfandegária, em andamen_to na Comissão 
de Política Aduaneira, subordinada ao_Mi· 

_nistério da Fazenda. 
N~ 314/89, subscrito pelos Srs. Líderes, 

de urgência par_?! o Projeto de Lei da Câma
ra n~ 4/89 (n~ 1.515/89, na Casa_de ori
gem), que_intrOd.uz aiterações nos arts. 325 
e 581 do. Código de Processo Penal. 

_ . N; 315/89,_subscrito pelos Srs. Líderes, 
de urgência para a Mensagem nQ '89/89 
-COMGÁS. 

1.3. -ORDEM DO DIÁ 

Discussão, em turno suplementãr, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 

I 

! 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Gerar do Seó8-do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

n~ 280, de -1985-DF, qUe concede pe'Õ-sãâ 
especial à Senhora Zilda Moraes Rêgo 
Cantanhede, viúva_do Doutor Plínio Canta
nhede, ex-Prefeito do Distrito Fedefal e dá 
outras providências. Aprovado, À sanção 
do Governador do Distrito Federal. -

Discussão, em twno único, do Projeto 
de Resolução n<> 28~ de I 989 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de .seu Parecer_ n~ 79, de 
1989), que aut0t1zã o--governo da União, 
através do MinlstéiiO _ da Aeronáutica, a 
contratar operaçãO ·de crédito externo no 
valor deUS$ 35,000;ooo.OO (tiiiita e Cinco 
milhões de dólares af11erkanos),_j!Jnto ~ . 
Empresa Aero Boero SJA - Fábrica de 
Aviones da República Argentina. Dfscuyão . 
adiada para o dia 22-6-89, nos tennos do 
Requerimento no .316(89, - --- -- ----- --· • 

Projeto de Lei da Câmara n" 1 O, de "1983 
(no 170/83, na Casa de Origem); que institui 
o seguro-desemprego. Declarado prejudi
cado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei_ da Câmara n~ 223, de 
1983- (n~ 3.322/80, na Casa de origem), 
que assegura ao aposentado por invalidez 
que retoma à atividade, após se recuperar 
parcialmente, ou para trabalho diverso do 
que habitualmente exercia, direito_a man
ter seus proventos, Dedarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara no 227, _à e 
1983 (no 2.555n9. na Casa de origem), 
que altera dfspositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n~ 5.452, de 1" de maio de 1943, 
estabelecendo regime especial de férias 
para os tripulantes de unidades mercantes. 
Declarado prejudicado, Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n? 243, de 
1983 (n? 6.200/9'2; iiá -casa de origei!JJ, 
que altera a Lei no 3.373, de 12 de rriarço 
de 1958, que "dispõe sobre o Plano de 

\ Assistência ao Funcionário e sua Fam~ia, 
1 a que se referem os arts. 161 e 256 da ; . 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

DIÂIIIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab•l•dade da Mes. do Senado Feder,al 

ASSINATURAS 

Seméstial ···········-------·--·'·'·'·'···--'-····--···--·· NCz$ 9.32 

Exemplar Avulso ················~---·········-···-~ NCz$ 0,06 
T•ragem: 2:200-exemplares. --- --

----...-.:.-

Lei n9 1.711, de 28 de. outubro de 1952, 
na parte que diz respeito à previdência". 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projetó.de Lei do Senado I)~ 1, de 1982 
- Complementar. de autoria do Senador 
Nelson càmeiro, ·que acrescenta disposi~ 
tivo à Lei Corriplementa.r no 11, àe: 2_5 de 
maio de 1971, para o lim de atnbuir com~
petência fiscalizadora às entidades sindi
cais de trabalhadores rurais, relativamente 
à prestação de ServiçoS de saúde. Decla-

- rado prejUdicado. Ao Arquivo. 
Projeto de Lei do Senado n~ 102, de 

---1982-Comple!Í1entar, de autoria do Sea 
nadar Nelson Carneiro, que introduz altera• 
ções na Lei Complementar n~ 11, de 25 
de maio de 1971, que instituiu o Proruáli. 
Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. 
·_::~Er_ojeto de Lei do Senado n~ 48, de 1983 
-Complementar, -de autoria do Senador 
Álvaro Dias, que introduz alterações no art. 
4-t da Lei Complementar n9 11. de 25 de 
mala de 1971, que criou o Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural- Proru
raLDeclarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 49, de 1983 
- Complementar, de autoria do Senador 
Álvaro Qia~. que dispõe sobre a concessão 
do benefício auxílio-doença ao trabalhador 
rurãl Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n? 32, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
altera a redação do art. 136-da Conso
l_icl~çãp_ d~- Leis do Trabalho e _dá outras 
proVidências. Declarado prejudicado. Ao 
Arqu_ivo. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

:_Projeto de Lei da Câmara n" 4/89, 
em regime de urg€mcia, nos termos do 

_Requerimento n~ -314/89, lido no Expe
diente. Aprovado, após parecer favorável 
proferido pelo Senador Carlos p-atrocínio 
e usar da palavra na sua discussão o Sr. 
Senador ~aurlcio Corrêa. À sanção. 

-Mensagem no 89/89, em regime: a e
urgência,,nos termos do Requerimento n" 
315/89,_1ido_ no Expediente. Aprovada, nos 
teml_OS do Proje.to de R~soluçáo n\> 3-0/89. 
tendo feito dedar~ç_ão de voto o Sr. Sena
dor _Jamil Haddad. À ComissãO Diretora 
-para a redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolu-
çãO no 301,89, em regime de urgênda. 
Aprovada. A promulgação. 

-1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Ola 

SENADOR JAMIL HADDAD -. Privati
zação da ferrovla Noroeste do Brasil. Carta 
do Sindicato das EinpreSãS-Ferroviãfias de 
Bauru 

SENADOR NEY MARÃI"IHÃO- Home
-nagem póstuma a Armando de Queiroz 
Monteiro. . _ 

SENADOR EDISOJY LOBÃO- Asfalta
menta de rodovias_ no Estado do Mara
nhão~. 

SENADOR NELSON WEDEk!N.:._ Do
cumento da Associação dos Funcionários 
do Banco do Brasil, sobre a recente postu
ra do funcionalismo do Banco. 

1.3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da pró~ma sessão. _ 

1.4 -ENCERRAMENTO. 

2 -DISCURSOS PRONUNCIA· 
DOS EM SESSÕES ANTERIORES 

-Do S!· S~nador_ Roberto Çam.Pos, 
pl-o:ferido na sessão de 24-5-89. 

-Do Sr. Senador Divaldo SUruagy, 
proferido na sess~o de 3.0-5-89. 

3 '-MESA DIRETORA 

4 - LÍOERES E VJCE-LÍOEREs DE 
PARTIDOS 

5 . -,- COMPÓSiÇÁO DÁs COMIS
SõES PERMANENTES. 
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Ata da 7 4" Sessão, em 8 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária; da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Catn~iro, Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya. 

ÀS 14 HORAS E30 M/NfJTOS. ACHAM .SE 
PRESE!YTES OS SRS. SEIYAlJORES: _ 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres- Carlos De'Carlt"..:_-Aureo Mello
Odacir Soares -Jarbas Passarinho -Moisés 
Abrão- Antonio Luiz Maya --João Castelo 
-Alexandre Costa- Edison Lobão -João 
Lobo -Chagas Rodrigues- Afonso Sancho 
--:-Cid Sabóia de Carvalho -José Agripino 
.....,.. Humberto Lucena- Marco Maciel- Ney 
Maranhão-Mansueto de Lavor --João Lyra 
- Divaldo Suruagy - Louriv~ Baptista -
Luiz Viana - Jutahy Magalhães -JC)'sê lgná~ 
cio Ferreira - Gerson Camatã. ::.:.. Alfredo 
Campos - Ronan Tito - severó <:íOffies -
Mauro Borges ..,..--lran Saraiva - Pompeu de 
Sousa ~ Maurício CoiTêa ~ Meira FLiho -
Louremberg Nunes Rocha -Mendes_ Canale 
- Rachid Saldanha Derzi -- Wtlson Martins 
- Leite Chaves ..,........,. Affonso Camargo -- Jos.é 
Richa - Jorge Bomhausen - Dlrceu Car
neiro - Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Lulz Maya) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento_ de 46 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciainos nossos 
trabalhos. · 

O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É !ido o seguinte. 

PARECERES 

PARECER 1'1• 83, DE 1989 

Da· ComisSão do Distrito FedertJ/, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n?· 318, àe 
1985-DF, que retifica, sem ânus, a Lei 
n" 7.277, de 10 de dezembro de 1984, 
que "estima a Receita e fixa a Despesa 
do Distrito Federal para o exercido finan
ceiro de 1985': 

Relator: Senador Edison Lobão. 
Vem a exame da Comfssilo do Distrito Fede

ral o Projeto_ de Lei do Senado que retifica, 
sem ônus, a Lei n9 7.277, de 1 O de dezembro 
de 1984, que "estima a Recelia e fiXa a Des
pesa do Distrito Federal para o exercícip finan
ceiro de 1985". 

Vale destacar, desde logo~ que a lei que se 
pretende modificar já está com sua vigênia 
exaurida. 

Foi oferecida pelo ilustre Senador Maurício 
Corrêa emenda supressiva ao artigo 1 o do pro
jeto, justificada com o argumento de que a 
Lei já se acha extinta por peretnpção. 

Em•face do término do período de vigérida 
da lei não há cOrilo alterá-la. 

Sua vigência ocorreu de 1 ç de janeiro a 31 
de dezembro de 1985, por se tratar de Lei 
Orçamentária. · 

Anti_a:S razões apreséni:adas·opinamos pela 
prejudicialidade da propOS!ção, nos termos da 
letra "a" do art. 369 do Regimento [nterno, 
devendo ser a mesma arquivada definitiva-

- mente. 
Sala das Comissões, 6 de junho de 1989. 

-Mauro Benevides Presidente - Edison Lo~ 
hão Relator -Me ira Filho - Aureo Melo -
Car/osDe'Cadi-JoséPãuJoBisoi-,-MãÜFício 
Coiréa ~ WJ"Json Martins - lrapuan Costa 
.JúniOr·- "Fr811ci"sco 1?0/JimEerg -~-POmpeu 
de_Sousa. - - - - - · · · · · 

PAAECER 1'1' 84, DE 1989 

Da-Comissão do D1"sinf:"a Federal, sobre 
o_Projeto de Lei do Distn1o Federal n° 
10, de 1989, que "çria? extingue' uhida~ 
des orgânicas ntJ S.ecretaria de Seguran~ 
ça Púbfjca do Dist:Jito Federal e dá outras 
pro_Vldêndas".-

Refator: Senãdor lrapuan Costa júnior 
Cdm a-Mensagem n~ 13, de 1989-GAG,-ci

Senhor Gôvemador do Distrito Federal sub~ 
mete à deliberação do Senado Federal Projeto 
de Lei do DF "i:t0 10, de I989, que "cria e 
extingue unidã:des orgânicas na Seçrefuria de 
S-egur~n:ça Pública do Distrfto Federal, e dá 
outras providências". 

O .Projéto enl apreço extinQue a -Seção de 
Cadastro e Furtos-de Veículos, um Posto Poli
cial e respectivo cargo em_ comissão, Cô<Jigo 
LT -DAS~ 1 01.1-e á Função de tõnfiança, Códi-:. 
go DAI~ 111.3, criando, 'em substituição: o· Ser
viço de Cadastro de Roubos e Furtos de Veicu
les e o Depósito _de Objetos Arrecadados, cu
j~s fuftÇéie~ de direção e chefia têm idênticos 
níveis de (emuneração. 

As com"Petêndas dessas unidades, o cargo 
em çomissão e_ a função de chefia encon
tram-se atu_almente estabelecidas pelo Decre
to n9 4.852, de 11 de outubro de 1979, do 
Governo -elo Distrito Federal, com alterações 
POsteriOreS~ 
_ Objetiva,_o_Projeto de Lei do DF n? 10, de 
1989: transformar denominações da estrutura 
orgânica da Secretaria de Segurança Pública 
do Distrito Federal, estabelecidas em decreto, 
sem alte-rW~lhes as _competências nem o valor 
,d_.;t remllfleração pelos encargos de chefia. 

O prOjeto não aumenta despesas atuais, 
nem altera competências já estabelecidas para 
os 6rgãos. 

A matéria foi s_ubmetida ao Legislativa em 
face do que dispõe a Constituição Federal 
quanto à criação, transformação e extinção 
de cargos e funções públicas (art. 48, _item 
X. da ConStitUição -Federal e art_16, § 1~. do 
Ato das Disposições ConstiluciOnais Transi
tórias), __ 

O art. 7" do projeto em estudo mantém os 
demais dispositivos_ do D.&reto rt 4.852179 
e se nos afigura, além de atentatório a boa 

técnica legislativa: também injurídica por
quanto não hâ ·por c:jUe um texto de !eí mãnter· _ 
dispositivo estabelecidO em dec_reto do Exe.: 
cutivo. ·-·· , , · 

Pelo exposto, sou p·ela aprovação d6 projeto' · 
por coli.Si:ituCional.e jurídico, com a seguinte
emenda supressiva: 

· EMENDAN' !·DF 
. "S=Uprima~se __ o .~rt.-:7~ _dQ- P~eiº·" '-- -~ -·_ ---~ 

:, : ,S~~ das C9!)1!S~e.s,, ~O 4~ Q1.fliP, d,e, 1.9~9 . 
- Mauro Benevides Presidente - Jrapuan 
Cosui Júnior Relator- Wi1son Martins:...__ Pau
lo B1"sol- Poiripeu de Sousa -Aureo Mel/o 
-Carlos De'Car/i- Márcio Lacerda- Oda· 
cír Soafes-- Meira Filho --Maurício Corre a. 

TEXTO FiNAL APROVADO PELA CO
MISSÃO DO DISTRfTOFEDERAL . 

PROJETO DE !.É! DO ÓÍSTRrTÓ ' . FEDERAL . . . .. 

N> ro, DE nrsg 
ena e extingue unidades o"rg!mi~ 

cas na Secremda âe Segurança Púbh'ça 
do Distn'to Federal, e dá outras providên
cias. 

O Senado Fe-derãl dec-reta: 
Art I" Ficam extintas, na Secretaria de 

Sefwrança Pública, a Seção de Cadastro de 
Roubos e Furtos de Veíçu1os e um Posto Poü~ 
cial, subord~~ados, respectivamente, à Dele~ 
ga_cia de Roub_os e furtos. de Veícl.Jlos, da 
Coordenação de Policia Especializada, e à I~ 
Delegacia Policial, da Coordenação de Polícia 
Orcunscricional. 

Art. 2~ Ficam criadas, na Secretaria de 
Segurança ?ública, as seguiQtes unidades or
gânicas: 
I-Serviço de Cadastro de Roubos e Furtos 

de Veículos; e 
II- Depósito de Objetos Arrecadados. 
Art. 3" Ao Se_rviço de Cadastro de Roubos 

e Furtos de Veículos, órgão diretivo-executivo, 
diretamente subordinado à Coordenação de 
Polícia Especializada, compete: 
, 1-organizar e manter atualizado o cadas

tro de informações relativas a roubos e- furtos 
de veículos; 

11- proceder vistoria em veículos e exame 
de sua documentação, com vistas ao forneci
mento de certidões; 

III- elaborar mapas e levantamentos esta
tísticos de veículos roubados ou furtados e 
recuperados, bem como minutar a correspon
dência a ser expedida; e 
-- IV- desempenhar outras atribuições no 
âmbito de sua competência. 

J\rt. 4? Ao Depósito de Objetos Arrecada
dOS, órgão exeCutivo, diretamente subordina
do à Divisão de Administração da Coorde
n:açâõ de Policia Especializada, compete: 

J.:_ receber, guardar e conservar, devida
mente etiquetados, objetos, instrumentos, 
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bens e valores arreç:a@t1os pelas delegacias 
policiais e_ especializadas, vim::ulados ou não 
a inquérito ou processos; e _ . 
II- desempenhar outras atribuições no 

âmbito de sua competêncJa. . 
Art. 59 Ficam _extin~s, na Tabela de Pes

soal do Distrito. federal-:-.parte relativa à Se
cretaria de Segurança Pública- uma Função 
de ConfianÇa do Grupo Direçã·o e Assesso
ramento Superiores, de Chefe de Poslo Poli
cial, Código LT-DAS-lQl.l_, ~uma Função do 
Grupo Direção e Assistência. Intermediárias, 
de Chefe da Seção de ~dastro çle· RoUbos 
e Furtos de Veículos, Código DAI-111.3. 

Art. 6~ Ficam criadas, na Tabela de Pes
soal do Distrito Federal- parte relativa à __ Se
cretaria :de _Segurança Pública - a Função 
de Confiança de Chefe do SerVIço de Cada.stro 
de Roubos e Furtos._d~.Y~íc_ylos, Código LTK 
DASK 1 O 1.1, do Grup-O Direção e Assessora
menta Superiores e a Função de Chefe do 
Depósito de Objetos J\(recadados, Código 
DAI-111.3, do Grupo Direção e Assistência In
termediárias. 

Parágrafo único. Fica_m estabe)e_cidas, pa· 
ra as funções d~ Chefe do Serviço de Cadastro 
de Roubos e Furtos de Veículos e de Chefe 
do Depósito de Objetos Arrecadados, as corre~ 
lações com as categorias funcionais de Dele
gado-de Polícia e de Agente de Polícia, respec
tivamente. 

Art. "/9 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação: 

Art 89 Revogam-se- as disposições em 
contrário. - · 

Brasília, 6 de junho de 1989. - 1019 da 
República e 29'? de Brasilia - Mauro Bene
vides - Melra Filho - Aureo Melo - Carlos 
De'Carll- Edison Lobão -José Paulo Biso/ 
-Pompeu de SouSa --Mat.Wçfo Corrêa - _ 
\0/son Martins- !rapuan- Cósta-JúniOr--
Francisco Ro/Jemberg. 

PARECER N• 85, DE 1989 

Da Comissão do Dlstríto Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Fedeial iJ9 
13, de 1989, que "faculta_ o direito de 
opção pela aposentadoria à conta do Dis
trito Federal a ex-servidores do Quadro 
Suplementar de Pessoal do Distiito Fede
ral, e dá outras providêndas". 

Relator: Senador Olavo Pires 
Vem a exame desta Comissão Projeto d_e 

Lei do Distrito ..federal, de iiliciativa de _seu 
ilustre Governador, facultando o direito de op
ção pela aposentadoria à conta do Distrito Fe
deral a ex-ocupantes de cargos de professor 
de ensino elementar e_ de professor de ensino 
médio, do Quadro Suplementar de Pessoal 
do Distrito Federal. 

Esdarece a Exposição de Motivos do Se
nhor Governador que os antigos- ocupantes 
de _cargos de professor, dos Quadros acima 
referidos, que optaram pela inclusão em ou
tras Categorias Funciohais do Plano de_ Classi
ficação de Cargos de que trata a Lei no 5.920, 
de 1973, e que vieram a se aposentar, poderão 
optar pela revisão dos proventos com base 

no vendme'nto-CorrespOnâriete ao cq_rgo de 
professOr de enSino-âé 1 ~ e_2'~ graUs, do Grupo 
Magistério, em que seriani inClUídoS, por tfans-
posição, se em atividáae· estivessem: 

Assim é que o projeto. em exame em seu 
art. 19 permite a opção pela aposentadoria, 

_à conta do Distrito Federal, aos ex-ocupantes 
de cargos de professor de Ensino Elementar 
e :de Professor de _Ensino Médio, do Quadro 
Suplenieiitaf de- Pessoal do Distrito Federi:3l; 
que, nos termos da Lei n9 6.162, _de 1974, 
optaram f>elõ i'egirile dã Le"glslação Trabalhis
ta e ili.te"ffl'ãÇãõ--hãS-:Tabelas de Pessoal de ór
gãos relativamente autônomos, autárquicos, 
empresas públicãs; sociedades de ecOnomia 
mista_e~(li_ridãções, e que s_e aposentaram pelo 
regime de Previdência: Soei~! Urbé;!na. 

De_s_@que-se o- COritéúâo do art. 29, que per
mite aos _beneficiários de pensões_ vitalícias e 
temporárias cujo instituidor, servidor alvo do 
projeto, haja falecido em decorrência de aci
dente em serviço, moléstia profissional ou 
doença especificada em lei, requerer· pensão 
especial, nos termos do artigo 242, da Lei 
n• I. 711, de 1952, e da Lei n• 6.782, de 1980, 
bem como à vió\ra que pre_encha as condições 
previstas na Lei n9 3. 780, de 1960. 

Ainda de Se relacionar o -contiç:lo no art. 39, 
que permite opção pela revisão dos proventos 
com bas_e no vencimento correspondente ao 
cg_r_go qe professor âe enslj-10=-de 19 e 29 graus, 
do Grupo-Magistério, em que seriam incluí-
4os, por transposição, se em atividade estives
sem, aos.antigos ocupantes de cargos de Pro
fessor de Eosino Elementar e Professor de 
Ensino Médio, do Quadro Suplementar de 
Pessoal do Distrito Federal, que optaram pela 
inclusão em outras· categorias funcionais, inte
grantes --de grupos do Plélno de· Classificação 
ç!:e Cargõs de que trata- ã Lei n9 -5.920-, de 
·197.3, e que _vieram a se aposentar. ---

Os re_cursos financeiros não são -vuhosos, 
estimados, conforme assinala o Exm" Sr. _GO
vernador Joaquim Domingos Roriz, em NCz$ 
24.778,84 (vinte e quatrõ mil, setecentos e 
setenta e oito cruzados novos e _oitenta e qua
tro centavos) que correrão à conta de nume
rário alocado à Secretaria de Administração. 

-Além disto, possui o projeto embasamento 
jur(dico-constitucional, estando em acordo 
com o Regulamento Interno e vazado_segundo 
as boas norma_s da Técnica Legislativa, so
mos, no âmbito desta Comissão, pela sua 
aprovação. 
_ Sala das_Cornissões, 6 de junho de 1989.

- Mauro Benevides Presidente- O/avo Pires
Relator - Meira Filho - AUreo Mel/o - Edi
son Lobão - José Paulo Bisol --Maurício 
c_orrea - Wilson Martins - !rapuan Costa -
JúnfáF- Frar.cfsco RoUemberg - Pompeu 
deSousa. -

PARECER N• 86, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
ProjetO de Lei elo Distrito Federal n? 15, 
de, 1989. que ~'dispõe sobre a criação da 
Carteíra Fiscalização e lnspeção, dos res· 
pectivos cargos, fixação dos valores de 
seus vencimentos e dá outras providên-
cias'~ -

Relator: Senador Meira Filho 
O Governador do Distrito Federal submeteu 

à deliberação do Senado Federal o texto do 
Projeto de Lei n9 15, de 1989_,__ que "dispõe 
sobre a criação da Carreira Fiscalização e lns
peção, dos respectivos cargos, fixação dos va
lores de seus vencimentos e dá outras provi
dências'~ 

A carreira_ que se objetiva criar compreen
de_rá, ~egundo o art. 1 <-e o anexo I da proposta, 
342 cargos de Fiscal de Obras, 305 Cargos 
de FisCal de Posturas, 300 CafgOs de Fiscal 
de Concessões e Permissões e 150 cargos 
de Tnspetor Sanitário, to_dos de nível médio; 
corl)preehderá, ademais, 80 cargos de lrispe
tor de Saúde, de nível superjor. 

O ingresso na carreira,-cõiíSoahte o art. 39, 
far-se-á mediante concurso- póblico e median
~ ascensão funciona!, senipre no menor pa
drão dª_ classe de menor vencimento, exigin
do-se, par~ os cargos de nível médio, que o 
ocupante poss_ua certificado de- corlCtusão do 
29 9rãu ou "equivalente e, para os cargos 'de 
nível superiOr, diplõnia de curso superfor Ou 
habilitação equivalente. . . _ . 

ó _r~gfrrie' Jurídico dós- íntegi'antes "da car
reira será o do Estatuto dos F ur1Cion.ário_S Pú
blicos_ CiviS da ·união (Lei -n? 1.711/52),_ cón-
sOante o art. 41 _ 

Os vencinlentos iniciais dos Cargos da cár
reira obedecerão à Tabela de Escalonamento 
Vertical relativa à Carreira -Auditoria -do T esou
ro do Distrito Federal (Decreto-Lei n9 
2.258185 ), com índice! diferençiados para os 
níveis mécüo e superior. As gratificaÇões e_v_an
tagens dos Fiscais de Tributos, estendidas _à 
Carreira Auditoria pelo art~ 6<?-odo Decreto-Lei 
n9 2.258/85, são também ~stendidas à Carreira 
Fiscalização e lnspeção, pelo art 2~ do projeto. 

No que tante ao primeiro provimento dos 
cargos criados, o art.-5~ do Projeto dispõe_ que 
tal provimento será feito mediante transpo
sição_ ~os ocupantes de cargos e empregos 
que menciona para caiQos da nova Carreira, 
cqm a conseqüente extinção dos qu_e eram 
detidos por tais servidores, antes da transpo
sição. 

o .art 69, à sua vei:, permite que;- após a
transposiçáo, sejam aproveitados, em caráter 
excepcional, outros servidores do Distrito Fe
deral, que estejam no exercício de atividades 
de fiscalização. Irão eles ocupar eventuais car
gos da nova carreira que permaneçam vagos 
após a transposição. Impõe o projeto, para 
J;~nto, o ú:<i:uisito da aprovação em processo 
seletivo _específico. -

O art. 79 faculta ao servidor com habilitação 
de nível superior concorrer, no processo sele
tive, ao ingresSei -na categoria funcional de lns-_ 
petor de_ Saóde. 

Esclarece o art. & que a transposição e o 
aproveitamento acarretarão a mudança do re
gime jurídico do servidor. 

_ Medi;;mte o art 9o serão revistos os proven-
tos dos servidores aposentados nas categorias 
_!uncio!la_is_ de que- se originam os cargos da 
Carreira Fiscalização e lnspeção. 

Por seu turno, o art. 1 O veda a redUção de 
vencimentos, em decorrência das ãlterações 
propostas peló projeto e o art. 11 determina 
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o pagamento de indenização d_e transportes 
aos servidores da nova carreira. Por fim, o 
art. 12 confere validade, para fins de ingresso 
na carreira, aos concursos públicos em anda
mento, que visem ao preenchimento de car

. gos nas categorias fi.!ncionais que deram ori
gem à Carreira Fiscalização e Jnspeç!o. · 

.t: o relatório. __ _ 

Voto 
O art39 da Constituição Federal determina: 

"Art 39. A União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios institufrão, 
no âmbito de sua competência, regime 
jurídico único e planos de carreira para 
os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações 
públicas." 

No âmbito federal, o _embrião do sistema 
de carreira foi lançado bem mais cedo, ao 
largo do denominado "Plano d~ Cla~sificação 
de Cargos". ·Concluindo a tendência obser
vada, o Decreto-Lei nç 2.403, de 21 de dezem
bro de 1987 fiXou diretrizes do Sistema- de 
Carreira do SeiViço Civil da União e dos T erri
tórfos Federais. 

Os grandes ·objettvos visados com ·a institui· 
çãq de um sistema de carreira para o funciona
lismo público são a profissionalização do seM
dor, a valorização do servidor e o aumento 
da eficiência da prestação de serviços pelo 
Esta,do. 

A Constituição Federal, por seu turno, -con
sagrou o sistema de carreira, tendo_- em mira 
a eficiência e a continuidade da açâb admi
nistrativa. 

O projeto de lei sob exame guarda, assim, 
compatibilidade plena com o princípio consti
tucional do art. 39. Nele observa-se louvável 
previsão de treinamento para os servidores 
da carreira e a adaptação de suas remune
rações às responsabilidades inerentes à fiscali
zação e inspeção-sanltária, de obras, de utiliza
ção de bens públicos, de concessões e per
missões e de posturas urb:anas. 

A proposição veio a esta Casa do Congresso 
Nadonal em face do que dispõe o § 19 do 
art. 16 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. É competente, pois, o Senado 
Federal, para legislar acerca da matéria. 

É inequívoco o mérito da proposta e é invul
gar o valor dos servidores que p-or ela serão 
abrangidos. Inobstante isso, somos levados a 
introduzir uma modificação no texto remetido 
a esta CaSa. Passamos a expor as razões para 
a alteração. 

Com a promulgação da Constituição Fede
ral, em 5 de outubro de 1988, foram introdu
zidos princípios novos e mais restritivos, res
peitantes ao provimento de cargos públlc_os. 
O art. 37, inciso II, assim dispõe: 

CONSmUJÇÃO FEDERAL 

"Art. 37. ·········--·-·-····-·-·····-

II- a investidura em cargo ou empre
go público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomea~ 

ções para cargo em comissão declarado 
. c:n?Jc:_i ~e livre, ~oin~a~~~ e ~xp_n~r~ç_ão;'". 

ACarta de 1967 referia-se_ à "primeiriúnves
tidura". A Carta de.1988 amplia a restrição, 
referindo-se, -de forma_ ampla, a "investidura 
em .cargo_ ou erriprego público':. ,A exceção 

- à regra geral está no art~_19 do Ato das Dispo
·sições COnstitucionais Transitórias: 

ADCT 
"Art. 19. Os servidores públicos civis 

da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e·dos Muriicfpios, da 13:dministra·ç~a direta, 
autárquica e das fundações- públicas, em 
exercício ·na data da promulgação da 
Constituiçãb, há pelo mends· dnco anos 
continua~fc?S, e que· não t~nham sido ad
rrii_tiaQs na forma regulada·, no art. 37 da 
Constituição; s.3o considerados estáveis 
no s~[Yiço público." 

Diante do teor do art. 37 da Constituição, 
algul)s intérpretes apressaram-se em conduir 
que, a partir de -5 -de outubro de 1988, está 
proibido-o provimento de cargos públicos me
diante a transposição ou transformação de 
empregoS ·em CãrgOS, mediante ã ascensão 
funcional ou mediante o aproveitamento de 
servidores. Se aceita essa exegese, não pode
ria prosperar o presente projeto de lei. 

Não acompanhamos, todavia, a exegese re
ferida. Cump~ alinhar as razões. para nossa 
divergênciã. Em recente despacho, o Presi
dente __ da República aprovou o Parecer SR-89, 
de 11-5-89, da Consultaria Geral da República 
(DO, Seção l, 12-5-89;-pãg-.-7332, a respeito 
Qa ascen.s;ãQ funcional à. luz da nova Consti
tuição. Nele, o parecerista concluiu: "Logo, 
desde que o seiVidor tenha ingres_sado no ser
viço público por concurso público ou, em caso 
contrário, se foi atingido pela estabilidade 
constitucional (art. 19 do ADcrr. estará em 
condições de competir com os seus colegas, 
internamente, no processo de ascensão fun
cional". 

O me-smo entendimentO encontra-se incor
porado em texto de lei recentemente aprovada 
pelo Congresso Nacional. Trata-se da Lei n1 
7.746, de 30~3-B9, que "dispõe sobre a com
posição e instalação do Superior Tribunal de 
Justiça, cria o respectivo Quadro de Pessoal, 
disciplina o funcionamento do Conselho da 
Justiça Federal e dá outras providências". O 
tribunal destinatário da Lei n° 7. 746/89 cuidou 
no projeto de observar rigorosamente a Cofis
titulção. Observe-se o teor dos arts. 14 e 17, 
da ·refeada lei: -

''ArC 14. Na implantação do plano 
de carreira a que se refere o artigo ante
rior, ·poderá_ o _SuPerior TribUnal ele Jus-

- tiça transformar en1 cargos empregos in
tegrantes da Tabela de Pessoal Perma
nente de sua Secretaria regidos pela legis
lação trabalhista, bem como transformar 
cargds efetivos e em comissão 'e funções 
cl~ confiança, observado, em ambos os 
casos, quanto ao seu preenchimento, o 
que dispõe o art. 37, II da Constituição 
Federal. 

···-·············-·---·-·-·---

Art. 17, Poderão ser aproveitados, 
nos_ ~adrOs_ de PeSSõ_a} do Súperior Tri-o 
bunal de Justiça e dos órgãos da Justiça 
federal_ de 1 ~Instância, em caigos de atri
buições iguais ou assemelhadas, os servi
dores c~ncursado!i ,e os_abr~gidos pelo 
·art 19, das DisPosiÇões--Transitórias da 
ConstituiÇão Federal, observados os res
pectivos parágrafos, que se encontravam 
prestando serviços à Justiça Federal da 

- União na condição de -requisitados, à data 
da promulgação da ConStituição Federal, 
mediante opção e anuência do órgão de 
origem e do Tnbunal." 

Em síntese, tendo em vista o disposto nos 
arts. 37, II e 39 da Constituiç_ão e no art. 19 
do ADCT~ tbmâ~se indispensáVel fazer ahera
ção no Projeto de Lei sob exame, para impedir 
qUe servidor não concursado (~7- art. 37, II) 

- ou não e?táve! (ADCT, art. 19) ingress~ _na 
Carreira Fiscalização e lnspeção. Se assim não 
fizermos, a proposição colidirá frontalmente 
com a Constituição Federal. 

Por Isso, oferecemos_ a seguinte emenda 
do Relator. 

EMENDAN• 1 

. -Acrescente-se ao projeto o seguinte_art. 13, 
renurnerando-se os subseqüentes: 

"Art. 13. A as-censão funcional, a 
promoção, a transpos_iç_ã·o, o aproveita
mento, o· processo seletivo e a redassi· 
ficaçãQ_a_ qüe se referem os arts. 39, 59, 
60, 79 e a~ desta _lei som~nte abrangerão 
Servidores concursados e os atingidos pe
la estabilidade pr~vista no art. 19 çlo Ato 
das Disposições Constitucionais-Transi
tórias da Constituição Federal." 

Em face do exposto, somOS peJa ãprOvaÇáo 
do Projeto, por constitucional e jurídico, çom 
a Emenda n~ 1 do relator. 

Sala das Comissões, 30 de maio de 1989. 
-Mauro Benevides, Presidente - Meíra Fi
lho, Relator.- Odacir Soares-lrapuan Costa 
Júnior- Wilson Martins -José Paulo Biso/ 
-Pompeu de Sousa- Carlop D'Carli -Au
reo .MeDo- Márcio Lacerda -Maurício Cor
rêa. 

Texto Final Aprovado pela Comissão 
do Distrito Federal 

PROJETO DE LEI DO DISTRITO FEDERAL 
N• 15, DE 1989 

Dispõe sobre ã crlaç!Jo da Carreira Fis
calizaÇão e lnspeçlio, dos respectivos car
gos, fixação dos valores de seus venci
mentos e dá outras providências. 

O Senado F'ede"ial decreta: 
Art. 19 Fica criada, no Quadro de Pessoal 

do Distrito Federal, a Carreira Fiscalização e 
Inspeção, 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 leg"isJação 
específica. 



2660 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção Ht 

Art. 2" Os vencimentos iniciais dos car
gos de Jnspeto_r de S~Lide e O.§ de Fiscal de 
Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de Conces-_ 
sões e Permissões e de lnspetor SanitáriO, são 
os correspondentes. r_espectivé!mertte, ao da 
3~ Classe, Padrão I, índice 100, e da 3~ a asse, 
Padrão I, índice 30-, da Tabela ·de Escalona
mento VerticaJ, constante do Anexo Ql, 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 6n, çlo Decreto-Lei 
n" 2.258, de 4 c;le março de 1985~_ _ -

Art 39 O ingresso na Carreira de Ciue trata 
o artigo ·1" far-se-á sempre no Padrão I da 
3• Classe dos resp-ectivos cargos, mediante 
concurso público e ascensão funcional, obser
vado o_disposto no:s·artígos s~ e 6o desta ieL 

§ 1e Dever~se~á _exigir dos candidatos ao 
ingresso nos cargOS de n1vel médio certificado 
de conclusão do 29 grau ou equivalente e no 
cargo·de nível superior diploma de curso supe
rior ou habilitação legal equivalente. 

§ 29 A asCenç:ão funcional e a promoção 
obedecerão a critérios seietivos, a serem esta~ 
beleddos 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 funcionalismo. 

Art. 4<:> Os integrantes da Carreira Fiscali~
zação e lnspeção serão regidos pela Lei n" 
1.711, de-28 de outubro de 1952. 

Art. 59 Os atuais oCupa-ntes dos cargos e 
empregos das categorias funcionais de Agen
te de Serviços de Engenharia (dasses C, D 
e Especial - área de fiScalização de obras), 
Fiscal de Posturas, Agente de Serviços Públi· 
cos, lnspetor Sanitário e fnspetor de Saúde, 
serão transpostos, na forma ~C! An~q_ II, para 
a Carreira a que se refere o artigo 1? desta 
lei. 

Parágrafo único. -Atendido o disposto nes
te artigo, os cargos e empregos deis categOrias 
funcionais ali mendonados serão extintos. 

Art. 69 .. Após a transposição de que trata 

o artigo anterior, poderão ser aproveitados, 
em caráter excepcional, nos. cargos referidos 
no artigo I 9 desta lei, os atu~is ocupantes de 
cargoS e erripi'egos permanentes do Quadro 
e da Tabela de Pessoal do Distrito --Federal 
que errl 31 de dezembro de 1988 se encon
travam no exercício de uma das atividades 
de fiscalização inerentes aos cargos integran
tes da Carreira criada por esta lei. 

_§ 1 o O aproveitamento de que trata este 
artigo poderá ocorrer no limite dos cargos va~ 
gos após a tr~n~posição prevista no artigo 5° 
desta lei e dependerá de aprovação em pro
cesso seleti119 específico. 

§ 29 O servidor qüe obtiver a reclassifi~ 
cação de que trata este artigo, será posicio~ 
nado_ no Padrão I da 3" Classe do cargo em 
que ror incluído. 

§ 39 Ficará automaticamente reduzida a 
lotação das categorias fundonais 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.. 7o Os servidores a que se referem os
artigo_s 5? e- 6~ que, ria data da inscrição no 

_ process_o seJetivo, comprovarem grau de es~ 
colaridade de nível superior, poderão optar pe~ 
lo aproveitamento no cargo de Inspetor de 

-Saúae, 36 CtaSse, Padrão IV. 
Art. &: A transposição e o aproveitamEm-

-~o._oos termos dos artigos 59 e 69, de sef0dor: 
pertencente à Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal acarretará a mlldança do regime jurí
dico. de trab~lho. 

Art . .99 Os Iuncionários aposentados na 
vigê_ncia_da Lei no 3.780, de 12 de julho de 
196D,_d0 Decreto-Lei n~ 274, de 27 de feve
reiro de_l967, ou de acordo c9m o disposto 
na Lei no 6.683~ _de 28 de agosto de 1979, 
cujos cargos tenham sido transformados ou 
dado origem, em qua]qu,er época, aos dos 
fi":l~grantes das categorit~s funcionais de Agen
te a e Serviços_de Engenharia (na área de fisca

_lização de obras - Classe C, D e Espedal), 
Fiscal de Posturas, Agente de Serviços Púbü-

cos, Jnspetor Sanitário e Insp_etor de Saúde, 
nos termos da Lei n9 5.920; de 19 de setembro 
de 1973, bem como os aposentados_ nas ça_te
gorías funcionais acima referidas, na vigência 
desta última lei, terão seus proventos- reViStos 
para inclusão dos direitos e vantagens ora con
cedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quanto a posicionamento e denoffiinação, a 
partir da publicação desta lei. 

Arl 1 O. Nenhuma redução de vencimen
to poderá resultar da aplicação do disposto 
nesta lei, devendo, quando for o caso, ser asse
gurada ao servidor a diferença, como vanta
gem-pessoal riominalmente identificável, a ser 
absorvida nas promoçõe-s subseqüehtes. 

Art. 11. A lndenização de Transporte pre· 
vista no artigo 6G do Decreto-Lei _!1~ 1.544, de 
15 de abril de 1977, será paga aOs integrantes 
da Carreira Fiscalização e lnspeção, nos ter· 
mos da legislação específica. 

Art. 12. Os concursos em aridamente na 
data da publicação desta lei, para ingresso_ 
nas categorias funcionais mencionadas no ar· 
tigo 59 serão vál_idos para atendimento ao dis· 
posto no artigo 3_0 

Art. 13. A asc-ençáo funcional, a promo
ção, a transposição, o _aproveitamento, o pro· 
cesso seletivo e a reclassificação a que se nife· 
rem os artigos 39, so, 6~, 7~ e ao desta -lei so
mente abrangerão servidores copc;utSãdos e 
os atingidos pela estabilidade prevista no arti~ 
go 19 do Ato das Disposições-conSti~ucionais 
Transitórias da Constituiçâo Federal. 

Art. 14. O Governo do Distrito Federãl 
baixará os _atas necessários à regulamentação 
desta lei. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 16. _Revogam~s_e as disposições em 
contrário. 

Brasília, 6 de junho de 1989. -- 1689_ da 
lndependênda e 1 O }9 da República. - Meira 
Filho - Aureo· MeDo - Carlos De 'C adi -
EdiSon Lobão -José Paulo Biso/ -Mauricio 
Corrêa - 1.01son Martins - lri!tpuan Costa 
Júnior___;; Mauro Benevides. 

(Art. 11 dll Lei n• •• •• de 1989) --·· 
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ANEXO" II 

do do de 1989) 

SITU~Ç~O ANT~RlOR SITUAÇ~O 'l'õ"OV:\ 

(CRUPO OUTR,'\S t\TIVIÕi\Ot:S tl:l: N1Vt:L MtDIOL, - CARREIRA P'ÍSC.;u.;;:ZAçlo E :i:}ZSPz::;J.O 

CA.TC:CORii\ FU:-õCIO:O:M. 

AGE%õTi:: DE sr::av:o:ços DE ENGENHARIA 

FISCAL D&: POST1JRi\S 

AGENTE DE Si:RVIÇOS PtlB:.ICOS 

IKSP~OR SAnlTÁaiO 

INSPCTOft D:t ShllDE 

~~~~ -

~~ .. 
1::, 

:) 

PARECER N' 87, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Federal sobre 
o Projeto de Lei do DistritO Federal no 
11, de 1988, que-i'instJYw: hd Dístrlto Fe
deral, o Adicional do Imposto sobre a 
Renda e dá outras providências·: 

Relator: Senador Wilson Martins 
O Senhor Governador do Distrito Federal, 

com fundamento no § 1 e do artigo 16 do Ato 
das Disposições Transítórias da ConstituiÇão 
Federal, combinado com o artigo 3~, indso 
O, da Resolução n'~' 157/88 do Senado Federal, 
submete à apreciação do Senado Federal o 
texto do Projeto de Lei d.o Distrito Federal n9 

I REf'ERtNCIA' I PA.Il<I.ÂO I Cl.}I,SS'E 

NM.;:r2 IV 
NM-31 :tU 
N:'l-30 Zl ,. 
NN-29 I 

f.:M-26 IV 
NM-27 UI 2• 
NN-26 Zl 

NM-2.5' ___ I 

NM-24 III 

NM-23 II ,. 
NM-17 o. NM-22 I 

NS-25 

I VI 
NS-2-4· v 
NS-23 IV ,. 
NS-22 III 
NS-21 II 
NS-2"0 I 

NS-151 VI 

NS-18 v 
NS-17 IV 2• 
N$..:.16 III 

NS-15 II 
NS-14 I-

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

NS-05 a NS•lO I 

11, de 1988, que "instituf,no Distrito Federal, 
o Adicional do Imposto sobre a Renda e dá 
o_utras providências." 

2. a· Adicional de que se trata, de compe
tência dos EStados e dÕ Distrito Federal, está 
previsto_ no artigo 155, item 11, da Constituição 
Federal, _que es_ta_!:lelece: 

_ ''&t. -155. _CompeteaosEstadoseaO 
Dfstrito Federal instituir: 
!- ................................................................. . 
U -adicional de até cinco por cento 

do que for pago à União por pessoas físi
Cas ou jurídicas_do_rnlcilii!das nos respec

_tivos _ _territórios, a título _do imposto pre-

CARGO . 
.. 

FISCA:. DE OBRAS 

h FISCAL OE POSTOltM 

FISCAL·DZ ~E~ I ~-"' õ 
I 

INSPC'Oi\ SANITiiuO ..: 

-
::. 
< 
g! 

INSPC'bR DE SAODE ~ 
~ 
o 
~ 

-

visto no art. 153, Ill, incidente sobre lucros, 
ganhos e rendimentos de capital" (grifa
~os)." 

3. Se o Adicional tem como base _o valOr 
pago à União, a título de Imposto de Renda, 
o seu fato gerador é o pagamento do mencio
nado tributo. Em nãO havendo pagamento do 
Imposto de Renda, nada poderá o Estado co
brar a título .. de adkional. É, assim, inconsti
tucional o artigo J O do Projeto de Lei sob-
exame, segundo o qual "a falta ou insuficiência 
do pagamento do imposto da União não impe
de o Distrito Feâeral de exigir o AIR que lhe 
for devido". 
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4. Por essa mesma razão, ~stá. maculado 
do vício da inconstitucionalid_ade_Q -parágrafo 
único do artigo 4°, ao estipular que, "sendo 
o imposto da União pago depois do venci
mento, a base de cálculo do AIR é a impor
tância total paga, incluindo a correção mone
tária e os demais acréscimos oCobrados do su--. 
Jeito passivo". Nascendo a obrigação tributária 
(AIR) no ato do pagamento do- imposto que 
lhe deu origem, não é admissível que se adi
dane ao valor desse imposto penalidade de 
qualquer espécie, para se esta_belecer a base 
de cálculo do_ Adicional. Apenas a correção
monetária deve incorporar-se ao valor do tri
buto_,. eis que correrão monetária nada mais 
é do que a transladação no tempo de um 
-determinado valor, que se viu corroído em_ 
face da desvalorização progressiva da moeda 
em que foi fixado. . _ _ -~ __ - _ .. · __ 

5. No que se refere à incidência do Adicio
nal, peca o Projeto _de Lei por imprecisão. Não 
defme, com a clareza de.s_ejada, o campo de 
incidência do novo tributo. _Referir-se tão-so
mente a "lucros, ganhos e rendimentos de 
capital", sem os conceitüar; espeCificar ou de
limitar-lhes a abrangência, não é boa técnica 
legislativa, eis que deixará o _intérprete em difi· 
culdades para alcançar, em toda a sua pleni
tude, a vontade do legislador .. 

6. Também não_é_ elucjQativo o_Projeto Q.e 
Lei, quando se refere a domicílio. Diz apenas 
que é contribuinte do AIR a pessoa física ou 
jurídica, domiciliada no Distrito. Federal (art. 
6~). Sobre o que seja domicilio há divers.as 
defmições legais, nem sempre concordantes.. 
Assim, por exemplo, o domicilio trjbutádQ de fi-
nido pelo Código Tributário _Nacional (Lei n" 
5.172, de 25 de outubro de 1966) parã as 
pessoas físicas diverge do domicílio ciVil COfl· 

ceituado pelo Código Civil Brasileiro. Enquan
to o primeiro estabelece_ cQOJO_ regra geral a 
eleição do domicílio por parte do contribuinte, 
somente ftxando normas para determinação 
oficial desse domicilio quando o contribuinte 
não exercer o seu direito de escolha 0/. @rtigo 
127), o Código Civil deternlina pelo artigo 31 
que ele seja o da residência com ânimo defini
tivo. O Regulamento do Imposto de Renda 
aprovado pelo Decreto no 85.450, de 4 de de
zembro de 1980 (RIR/80), segUiu~ orientação 
do Código Civil para determinaç_ã.o_ ç!o domi· 
cílio fiscal da pessoa física, mas, ao contrário 
de1e, acolheu a alternativa de escolha por parte 
do contribuinte, quando se verificar pluralida· 
de de residência no Pa(s (RIR/80, artigo 2.,, 
"capuf' e parágrafos). No que diz respeito ao 
domk:ílio das pessoas jurídicas, o RIR/80 dei
xa-se guiar pelo Código Tributário Nacional, 
seguindo a norma de que é ··o lugar da sua 
sede, ou, em relação aos ato:;; ou fatos que 
derem origem à obrigação, o de cada estabe
lecimento" (V. artigo 127, inciso II, do CTN), 
O Código Civü também segue essa linha, mas 
outorga à pessoa jurídica a fa~uldade de eleger 
domictlio especial nos seus estatutos ou atos -
constitutivos (C&I.igo Civil, artigo 35, inciso 
IV). 

7. O artigo 79, caput, d9 Projeto de Lei em 
estudo estabelece que "são responsáveis pelo 
pagamento do AIR as pessoas físicas oujurídi~ 

cas que, na qualidade de fontes pagadoras, Art 2~ O AJR tem como fato gerador cr 
retiverem e. -rec'Oífierem 6 -rnlpOstO sobre a pag.ilmentO dO [mposto de Renda de Compe-
Renda e Proventos de Qualquer Natureza ind- tência da União, incidente sobre: 
dente sobre lucros, ganhos e rendimentos de l-lucros, qualquer que seja a sua forma 
capital, cUjO berieficiário Seja: dórilk:iliado- no- de -ãpiJ.iaçãO;- - - · 
Distrito Federal:'- (Qrifamos); parei, no parágra: D- ganhOS de capital, c_omo definidos no 
fo _único, ·res-saltar. que essa obrigatoriedade artigo 31 e s"eus parágrafos do Decreto-Lei 
perSiste, ainda qUe ó benefiCiário não- seja n9'J.598, de 26 de deZ-embro de 1977; 
identmcc!do.lncQeréncia flagrante: se o benefi- _ II(--outros ganhos e rendimentos de capi
dário não for identificado, não há comO co· __ tal, qualquer que seja a denominação que-lhes 
nhecer-lhe o docrlicílio. Sobre este assunto, seja dada, independente_mente da natureza, da~ 
aliás, é bom que se conside-re o seguinte: se espécie ou "da existência de título ou contrato 
o legislador se mantiver nessa linha de racio- escrito, ccimo previsto no-artigo 51 da (ei Fe-
çínio de que a obrigatoriedade c! e a fonte paga- dera! n~ 7 .450, de--23 de dezembro de 1985. 
dora de rendimentos reter e cecolher o .AIR -P.:lrágrafo único; -- -O~Qrré o fato gerãdoi do 
somente s_e l'igui-8 quando o beneficiáriO fOr· AlR nà-data do pagamento âo ImpoStO- de 
domiCiliado nObistrito Federé!;l, é!;Cabará por' Renda devido à Urlião,·seja sob-a forma de_ 
inviabilizar Õ sistema, eis que não poderão-as ant~cipação, du~éciri1o óú quota, ou na data 
autoridades administrativaS do Distrito Federal do recolhimento do imposto retido" na fonte. 
exigir-que-fOntes pagãdoras domiciliadas nos Art. 3o A base ae cálculo doAIR é o valor 
-Estados- que se supõe seja a maioria dos _dO-imposto a que se refere o artigo r~ desta. 
casos -retenham e recolham o tributo a seu lei recolhido aos- cofres da União, ao qual se 
favor. _..1\ssim sendo, é preferível que se eleja aplicará_ a ali<luota de 5% (cinco pcir cento). 
neSses casos o domicílio da fonte pagadora __ Parágrafo único. Ao valor mencionado 
e não __ do_]:leneficiário dos r~ndimentos, pelo neste artigo será acrescid9 o da correÇão mo-
menos até que a lei complementar prevista netária que lhe corresponder e que for pago 
no artigo 146 da ConStitu_lçãO F-ederal_ disci- em virtude de atraso de pagamento, parcela-
pline definitivaffiente a matél-iã. - menta ou prorrogação de prazo de vencimen-

8. Diant.e do exposto e tendo e_m vista as to do débito fiscal. . 
alegações constantes da Mensagem a que se Art 4~ São __ c_ontribuinte& do AIR todas as 
aJude na ementa deste Parecer, segundo as pessoas f"tSicas e]urídicas que_ pagarerii o 1m-
quais a cobrança do novo tributo proporcio- posto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
nará ao Distrito Federal condições de equili- Natureza incidente sobre lycro, ganhos e ren-
brar o seu orçamento. O parecer é, portanto, dime:ntos de capital, domiciliados no Distrito. 
favor~vel_ c;o Projeto,- pela sua constituciona- _ _Fedet:al. ___ ~ _ . _ 
lida de, na forma do substitutivo anexO, § 1 ~ Consideram-se _pessoas jurídicas, 

S(J8ST!TuTivQ /iQ PROJETO DE LEI 
DO DISTRITO FEDERAL N' 11, DE 1988 

Institui ·o -Adicional do Imposto sobre 
a Renda e Proventos de Qualquer Natu
reza previsto no artigo 155, It da Consti
tuiçãO Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1 o Fica instituído, com base no item 

II do __ artigo 155 da_ COnstituição Federal, Adi· 
dona! do Imposto sobre a Rendã e Proventos 
de Qualquer Natureia (AIR) incidente sobre 
lucros, ganhos e rendime_ntQS d_e capital, devi
do nos terinos da legislação federal pertinente 
e pago à União por pessoas físicas e jurídicas, 
domiciliadas no Distrito Federal. 

Parágràfo únlêó. --Pára os efeitos desta lei, 
considera-se d6midlio fiScal: 

1- da pessoa física, o lugar em que ela 
tiver uma habitação em condições q_ue permi
tam presumir a intenção de a manter, ou, sen
do E"sta incerta ou desconhecida, o centro ha
bitual de suas atMdades, ou o lugar onde ocor
rerem os atos e fatos que dêem origem à 
obrigação tributária; 

II- da pessoa jurídica, o lugar onde situar
se_ seu estªb_elecimento, ou o estaPelecimento 
sede_ou centraliZador de suas operações, ou, 
ainda, o lugar do estabelecimento que pagar, 
creditar, remeter ou empregar rendimentos 
sUjeitOs ao ImPOSto de Renda no regime de 
tributa$-ãO Oá-[Oilte. 

para efeito do diSposto neste artigo:- · 
1-:- as firmas individuais; 
n ....:_-as Pessoas fíSicas que, em nome indivi

dual, expforem, habitual e profissionalmente, 
qualquer atividade econômica de natureza civil 
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, 
mediante venda a terceiros de bens ou ser
viços; 

UI-as sociedades em conta de participa
ção; 

IV-as associações de pessoas físiCas para 
participação em comum de c_arteira de títulos 
e valores mobiliários (clubes de lnvestiinento); 

'1/-os Inocoops; -
VI- toda e qualquer entidade que seja 

equiparada a pessoa jurídica pela legislação 
espedficã, para os efeitos do Imposto _de Ren-
da de competência da União. _ 

§ 2~ Estão, ainda, sujeitos ao recolhimen
to do Ali( na quci.lidade de contribUintes ou
responsáveis: 
I-as sOciedades civiS de- prestaçei6 de ser-

viçOs profissJohais; - -
n -os condomínios ~m edifi<:a~õe~; 

ITI-os cOnsórciOS para execução de Obfas 
e serviços de en_genharia; 

IV- a massa falida; 
V- a massa oriunda de liquidaçãO extraju-

-dicial; - · · -
VI- o espólio; 
VII- toda e qualquer pessoa fiSica ou jurí

dica sujeita a recolhimento dO Imposto de 
Renda de competência da União. -
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§ 39 As disposições deste artigo aplicam~ 
se a todas as firmas e sociedades, n:gistradas 
ou não. 

Art. 59 As fontes_ pagadoras de lucros, ga
nhos e rendimentos de capital, domiciliadas 
no Distrito Federal, que retiverem o Imposto 
de Renda determinado pela legislação federal 
ficam também obrigadas a reter e recolher 
o AIR que lhe corresponda, atnda que os bene
ficiários dos pagamentos não sejam identi
ficados. 

Parágrafo único. -A fonte pagadora fica 
obrigada ao recolhimento do AIR, ainda que 
não o tenha retido._ _ ___ _ 

Art. 6~ O AIR deverá ser recolhido, inde
pendentemente de prévia manifestação da au
toridade administrativa, -Simultaneamente 
com o Imposto de Renda de competência da 
União que lhe der origem. 

Parágrafo único. O recolhimento far-se-á 
através de guia própria, em _estabelecimento 
bancário credenciado.-

Art. 11 A falta de recolhimento do AIR, ou 
o seu recolhimento com atraso, sujeita o con
tribuinte aos adicionais previstos ha legislação 
que rege a cobrança e fiscalizaÇão do Imposto 
sobre a Rertda e Proventos de Qualquer Natu
reza, calculando-se juros e multa moratórias, 
correção monetária e penalidades em b:;:~.ses 
e índices idênticos -aoS ·que se aplicarem, em 
igualdade de condições, aos débitos relativos 
ao imposto da (Jnião. 

Art. 89 Na administração, arrecadação e 
ftScalização do AIR, poderão ser aplicadas, em 
caráter supletivo ou complementar, normas 
estabelecidas pela legislação_ relativa aO [m. 
posto sobre Rendas e Proventos de Qualquer 
Natureza, pelo Código Tributário do_ Distrito 
Federal (Decreto-Lei n~ 82, de 26-12-66) e 
pelo Código Tributário Nacional (Lei no 5.l72, 
de 25-1Q-66k ~ 

Art. 9"' Fica o GOvernador do Distrito Fe
derai autorizado _a tirroar convêiiiO com a _Fa
zenda Públtca da União, visando à troca de 
informações _e à_ atribuição d_a_s_ funções de 
arrecadação e fiscalização do AdiciOnal insti
tuído por esta leí. 

Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos a partir 
de 1 ~ de janeiro de 1 99_D. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 19_89. 
- Ma.pro Benevldes, Presidente - _Wilson 
Martins, Relator. - Meirll Fí/ho -Aureo Mel/o 
- Carlos De 'Carl! - EdísOfr "LObão'- José 
Paulo Biso!.- MEturfclo Corrêa- Fral)dsco 
Rol/emberg- Pompeu de Sousa -lrapuan 
Costa Jú.níor. 

COMISSÃO DIRETORA 
PARECER N• 88, DE 1989 

Redação final do Proje~o de Le{ do DF 
n~ 7, de 1989. 

A ComisSão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n~ 7, de 1989, 
que institui normas para a atualização mone
tária de débitos com a Fazenda Pública do 
Distrito Federal, altera o Decreto-Lei nn 82, 

de 26 de_dezembro de 1SI66, e-dá outras provi
dênda.s. 

Sala' de Reuni_ões da Comissão, 8 de junho 
de 1989. -Iram Sarpiva, Presidente- Lou
rerriberg NunesRocha, Relator -Antonio Luiz 
Maya, Suplente- Diva/do Suruagy, 2Q-Secre
tário. 

ANEXO AO PARECEI? N• 88, D}': 1989 

Instituí normas para a atualização mo· 
m!tárfa de débitos com a Fazenda Pública 
do Distiito Federal, altera_ o Decreto-Lei 
n 9 82, de 26 de d_~zembro de 1966. e 

_{já outras_ providêi7cias. 

O Senado Féderal de-c.::reta: 
Art. _1" _Os débitos de qualquer natureza 

para com a Fazenda Pública do Distrito Fede
ral, _ quando pagos após o seu venc:imento, 
serãO atualizados monetarié1mente n_a ,Qata do 
efetivo pagamento, com base na evolução do 

· Índice de Preço ao Consumidor -IPC. 
Parágrafo úli.ico. A atualização monetária 

será efetuada_ mediante a multiplicaç~b do dé
bito pelo coe_ficiente obtido com a divisão -do 
índi~e~C6r(e,sp0itde!lte ao mês do efetivõ pa
gamento pelo índice correspondente ao mês 
er1_1 que o· débito .deveria ter .sido pago. 

Art 2o __ A atualiz_ação monetária dos débi
tos_ que forem objeto· de parcelamento será 
calculada na data da consolidação. 
~-§_ 19 Cada parcela do débito consolidado 

Será atualizada monetarl~m"énté na data do 
efetivo pa9ãmeht0,-fnediante a aplicação do 
coeficiente obtido com a _divisão do índice cor· 
respondente ao_ mês. do efetivo pagamento 
pelo -índice co_rre,spondente ao mês da conso-
lidação. _ __ _ 
~ §_ 29 As_ prestações de débitos parcelados 
a.n~riorr:nente ?! vigência. de$ta Lei ser-ão cçm~ 
vertidas em. c;ruz_ados_ novos, tomando-se por 
b_as_e_ o valor da 011':1. d.e NCz$ 6, 17. 

§ __ 31 Cada prestação de qUe trata o pará
grafo anterior será atualizada mon~tariamente 
na data do efetivo pagamento, medíante a 
multiplicação de seu valor, em cruzados no
vos, pelo toefidente obtido com a divisã.o do 
índice do mês do eTetivo pagamento pelo índi
ce do mês çle fevere.iro d~ 1989. 

Art. J'l O inciso ( do art. 189 do Decre
to-L'{!:i_n9 82-, âe 26-de. dezembro_-cie 1966, 
alterãdO Pelo Decreto-Lei n~_2.316, de 23 de 
dezembro de 1986, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 189. . ..... : ... ·-·······························-·-· 
----······-················--···-·..,-----

- 1-impoStos·não rec:olhidos no prazo 
-r~ulaffientãr, vinte~ por cento.'' 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5" _ Revogam-se as disposis;ões em 
__ contrário. 

PARECER N• 89, DE 1989 

Redação-tfnal dÕ Projeto de Lei do DF 
!1" 14, de 1989. 

~ A C~m_lssão Pii"Eitqra apresenta a redaçâ~ 
final do Projeto de Lei DF n<:> 14, de 1989, 

que suspende a aplicação da Lei n? 8, de 29 
de _ _dezembro ele 1 9_88, no período que men-
ciona. _ . . 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 d..e ju_nho 
de 1989. - Presidente Iram &raiva, 1" Více· 
Presiçlente -- Louremberg Nunes Rocha, Re
lator -Antônio Luiz Maya, Suplente- Dival
do ~uruélgy, 2° Secre_@rio. · 

ANEXO AO PARECER N" 89, DE 1989 

Suspende a aplicação da Lei nr-- 8, de 
29 de dezembro de 1988, no perfodo que 
menciona. -

O senado Federal decreta: 
Art 1 o É suspensa a aplicação da Lei n~ 

a. de 29 de dezembro de 1988, que instituiu 
o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combus
tíveis Uquidos e Gasosos -IWC, no período 
de 4 de fevereiro a 30 Qe abril_de 1989. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na dat_a de 
sua publicação. _ 

Art. .. 3° _Revogam-se as, di_sposições em 
contrário. 

O SR: PRESIDENTE (Antonio :Luiz Maya) 
--A Presidência comunica ao plenário que, 
em vírtud,e de novo despacho dado, em 16 
de maio último, aos projetes de lei do Senado 
noS 26 e 39, de 1989, e conseqüente prorro
gação do prazo da Corriissã._o de COhstituição, 
Justiça e Cidadania: para õ exame dessas pro
posições, ficaram prejudic.::ados os requeri
mentos nçs 225 e 228, de 1989;-de autoria _ 
do Senador Jutahy Magalhães, que solidta
vam a inclusão- das proposições em Ordem 
do Dia nos termos do art. 195,1, do R~imento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Flã oradores inscritos._ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. lOaRIVAL BAP11STA (PFL -
.SE. Pronuncia b seguinte discursO.)- Sr. Pre
sidente, Srs.._SériadÕres, hoje, assomo à tribu
na, para mais uma vez enaltecer .;1 singular 
e exponencial personalidade de Tobias Barre
_to, posSivelmente o ma_lor pensador e filosófo 
que surgiu em nossa Pátria, ao mesmo tempo 
em _Cf'l:i~ se revelo_u, no cotidiano de_sua feçun
da existência, umjuris~onsultO, mestre--do Di
reitO, sociólogo, escritor dos maioreS da üiera
tura no Brasil. 

-Aliás, sempre que se me oferece uma opor-
-hiriidãde_. tehho -a satisfação de evocar e enal-
tike~: a vida e <\_obra de Tobias Barreto, o. 
genial sergipano que enfrentou e superou to
das as _adversidades e desafios que obstacu
lizaram a sua fecunda_ trajetória, para se proje
tar no cenário intelectual do Brasil, como uma 
das inteligêilcias e expressões culturais mais 
notáveis e vigorosas da naclonalidac{e. 

Neste sentido, assinaleL no disCurso que 
proferi desta tribuna a 5 de outubro de 19~, 
a -propósito da inauguração do Fórum ''Tobias 
Barreto", da Justiça Federal, inaugurado no 
dia 30_de setembro do mesmo ano, em Araca
ju: ... _ "f!.s homenagens tributadas, dentro e fora 
de Sergipe,_ a essa extraordinária personali- -
dade _qu~ fOi Tobias Barreto, à medida em 
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que os anos vão passando, crescem de impor
tância, adquirindo as dimensões de um redes
cobrim~nto e revelação do imenso talento 
desse insigne sergipano, como pensador, poe-
ta, escritor, e mestre incontestável nos domí
nios da filosofia, do direito, da literatura, da 
Música e da Crítíca". 

A propósito, devo acentuar as iniCiativas 
promovidas pela Imprensa Oficial do Estado 
de_ Sergipe, reeditando as obras completas de 
Tobias Barreto (1925/1926, erit fO VO!uines), 
e pelo Instituto Nacional do Uvro (1960, 12 
volumes}. 

No conjunto dos depoimentos, livros e en
saios publicados sobre esse mestre inesque
cível, merece destaque a sua blograf~a, de au
toria do eminente acadêmico e _ex-Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, ProfesSor Hermes 
Uma, 

Tobias Barreto demonstrou sua extraordi
nária precocidade e invuJgar talento quando, 
desde muito cedo, aprendeu Latin, disciplina 
que, aos treze anos, já lecionava em [tabaiana, 
no interior sergipano. 

Em 1860, seguiU--para Salvéldor a fim de 
ingressar no Seminário e Seguir a càrreira ecle-
siástica. - · 

Todavia, desistiu dessa alternativa e matri
culou-se na tradicional Faculdade de Direito 
de Recife, em 1864, pela qual ·se -diplomou, 
tendo em seguida, depois de memorável con
curso, conquistado o cargo de professor, re
gendo, entre outras cátedras, aS disciplinas 
de sua preferência: Filosófia do Direito, Direito 
Público e Economia Política. · · 

Poliglota, dominando vários_ idiomas, To
bias Barreto instalou urna tipografia, onde im
primiu o periódico "Deutsche Kampfer" (0 
Lutador Alemão), através do _qua1 divulgou, 
pela primeira vez no Brasil, as doutrinas cientí
ficas e trabalhos filosóficos. jurídicos e socioló
gicos dos mais importantes pensadores, cteri
tistas, juristas e sociólogos da época - oU 
seja, o pensamento jurídico de Von fhering, 
Kermann Post, Holtzendorf; as teorias filosõ=
ficas de Kant. Noiré, Haeckel, Darwin, Hari
mann, Schopenhauer, Strauss, Herder; as te
ses sociológicas e econômicas_de lJttré, Froe~ 
bel, Karl Marx; as con-cepções políticas de 
Montesquieu, Gneist, Scherer; Blunt!schÜ, 
Treischke, entre outros. 

Pode-se afirmar, sem receio de qualquer 
contestação, que pelas dimensões, densidade 
cultural, científica e literária de s_ua_ vasta pro
dução, Tobias Barreto mereceu ser incluído 
na galeria das maiores individualidades da Na-_ 
ção brasileira em toda a sua história, tendo 
a sua vasta obra ultrapassado os limites da 
época em que foi elaborada para adquirif pere
nidade, crescente valorização e influência. 

A este respeito, bastaria citar as poesfas· 
"Dias e Noites", os estudos de direito, filosofia, 
critica e literatura - dentre os quais conviria 
mencionar o imperecível ensaio de Qência 
Política "Discurso em Mangas de Camisa .. , pu· 
blicado em 1879, e as famOsas polêmicas que 
sustentou com os padres do Maranhão, com 
o Catedrático José Higino e, sobretudo, com 
Castro Alves. 

Foi com satisfação que patrocinei a publica
ção do romance "O Romance, de Tobias Bar
reto", admirável biografia de autoria do consa
grado jornalista e escritor Junot Silveira. ilustre 
sergipano, cujo lançamento, em Sergipe e Ba
hia, eStá programado para as comemorações 
que estão sendo realizadas em homenagem 
ao inolvidável filho de Sergipe. 

Recebi._ desvanecido, convite que me foi diri
gido pelo Dr. Ridalvo Costa, Juiz Presidente 
do Tribuna1 Regional Federal da 5~ Região, 
localizado no Recife, para comparecer à Ses
são Solene, ontem realizada, em homenagem 
a T~bias Barreto, durante a_qual o Dr. V'!9ílio 
Campos, Procur.,.dor da Fazenda Nacional, 
proferiu conferêricia; versando sobre o Tema 
'TobiaS Baireto e O Roniantismo Penal". 

Não me sendo possível comparecer, desejo 
associar-me a todas as homenagens que, em 
Pernambuco, estão sendo prestadas ao gran
de sergipano- no Estado onde viveu a maior 
parte de sua vida - agradecendo a atenção 
com que fui distinguido pelo ilustre Presidente 
daquele Tribunal. 

Solicito incorporação, ao texto, destas con
siderações, de artigos na A Tatde e Tribuna 
da Bahia, PUblicados ontem, 7 de junho, _re_· 
lembrando a obra de Tobias Barreto de Mene
zes, bem como noticiário nos referidos jorilais 
a propósito dó -seu ·centésín10 quinquagésimo 
(1509) ãiiiversáriode nascimento, ass!m como 
o convite que me foi envfado pelo Juiz Presi
dente do Tribunal Regional das~ Região, se-
diada no Recife. - -

A Tarde: 

:5-j Vidã. e morte de Tobias Barreto (edito-
rial); . . -
· b) Farol dei Bi-asilidade (Mario Cabral); 

c) O poeta erri Salvador (Luiz Antonio Bar-
reto); _ . . 

d) Uma obra revisitada (João Eurico Matta); 

Tribuna da Bahia: 

_a) CultUra- Tobias Barreto de Mene
zes/150 anos (editorial) 

b) Brilho Polêmico (editorial) 
c) Atuaçêo no Jornalismo e O encontro_ 

com o príncipe prussiano (noticiário). 

São _estas àS sucintas observações que de
sejava formular à margem do- centenário do 
falecimento de Tobias Barreto, e do centéslmo 
quinquagésimo aniversário do seu nascimen
to, expressão moral e cultural incomensurável 
de um sergipano e nordestino que toda a Na
ção brasileira respeita, aplaude e admira. 

Era o que tinha a dizer nesta oportunidade. 

DOCUMEIYTOS A Q(1E SE REFERE 
O SR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO.-

A Tarde 
Sãhiadcif; Bihla, Quarta-feira, 7-6-89 

VIDA E MORTE DE 
TOBIAS BARRETO 

Estão sendo comemorados, neste nlês de 
junho, o sesqulcentenário de nascimento_ e 
o-centenário de morte de_ Tobias Barreto de 

Meneses. Nascido na Vila de Campos do Rio 
Real. 

Tobias deslocou-se inicialmente pafa Salva
dor e depois para o Recife, onde se destacou, 
ao lado de Castro Alves, como poeta condo
reiro e mais tarde prestou concurso para lente 
substituto da Faculdade de Direito, onde suas 
idéias conquistaram ardorosa simpatia doses
tudantes. 

Talentoso_ e· dedicado· aos estudos, Tobias 
abriu, a golpes de inteligência ·e audácia, pela 
imprensa e a cátedra, novos caminhos para 
a cultura nacional. Foi sempre um inovador 
no campo das idéias, e, quando se completa 
um século de sua morte, sua obra continua 
a ser admirada, especialmente no campo do 
Direito e da Filosofia, o que consagra a memó
ria do pensador de origem humilde nascido 
numa pequena povoação sergipana. 

Para assinalar os doi~ acontecimento$~ uma 
vasta programação começou em Sergipe no 
dia 24 de fevereiro. Hoje, dia 7, quando se 
comemora o sesquicentenário de Tobias, até 
sexta, haverá um seminário, tendo como con
ferencistas Miguel Rea1e, Antonio Paim e Paulo 
Mercadante e debatedores Junot_Silveira e 
Jackson da Silva Uma, Rosa Mendonça, Ma
no_el Cabral Machado, Nelson Saldanha e Val
mireh C_haÇ.on. Amanhã e depois, serão lança
dos os livros de Junot Silveira e Jacks_oo da 
Silva Lima sobre Tobias Barreto, sendo que 
hoje _será lançado, no Palácio _Oiímpio Cam
pos, o selo comemorativo dos dois grandes 
fatos hi_stóricos. 

----ATarde 
Quarta-feira 7-6-89 

FAROL DA BRASILIDADE 

Mário Cabral 

Tobias Barreto foi, por sem dúvida, uma 
das maiores expressões do pensamento brasi
leiro. Se o qUe pens·ou e escreveu traz o sinete
do século XfX. pertence, todavia, ao_ futuro, 
à posteridade, qu€ já começou a glorificá-lo. 
Não direi fosse um gênio. Foi um 9-rru:tde bata
lhador, um soar de clarim no marasmo da 
noite sem aurora. Foi uma complexa estrutura 
cerebral, um farol que luziu no _centro da brasi
lidade. O seu clima foi o da luta. O seu mundo, 
as investigações do saber. O seu rude e per
manente combate, dirigido aos tabus culturais 
da época. A rotina lhe causava asco. Foi um 
rebetado, um desajustado social. Tinha algo 
da mordacidade de Voltaire e do sarcasmo 
de Gregório de Mattos. Herdara a agudeza satí
rica do primeiro e a iconoclastia radical do 
segundo. Sua voz não foi ãpenas um grito 
de protesto: foi o desafio, a_ insubmissão, a 
revolta livre que· empolgava as ruas. Era um 
titã que não acreditava nos deuses, não vene
rava os ídolos, não_ curvava _a fronte ao pres
tígio doS-potentados. Todavia não foi um céti
cci. Acreditou na beleza e na verdaçle. Foi um 
poeta. Um poeta que sé alteava, em vôos con· 
doréiro.S, ao -ápice das cordilheiras, ou desli
zava, com rumorejes de água cantante, pelo 
tapete verde dos vales e das planícies. Ou era 
sol de Verão, meio-dia, pleno império do calor 
e da luz, ou era noite de Primavera, suave 
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instante de frescura e de obscuridade. Ou era 
altivo, cheio de imprecações e de blasfêmias, 
desafiando, nas suas estrofes, o pr6prio Deus 
nas alturas, ou era temo, cheio de sonho e 
de bondade, .ajoelbando~se, em suas rimas, 
diante _da fascinação da mulher. Tobias Barre~ 
to: eis aí um grande poeta, um poeta de alto 
mere_cimento e que, um século depois da sua 
morte, ainda pennanece lido, admirado, __ dis
cutido, e, até mesmo, negado e combatido. 
Sem dúvida que a sua poesia está viva. A críti
ca, porém, em torno· da sua obra poética, divi
de-se em duas grandes correntes. A primeira 
o considera como uma vocação poética, e, 
entre os que assim pensam, convém destacar 
Silvio Romero, Gfaça Aranhe e Dionísio d.a 
Gama. A Segunda compreende a sua poesia 
como um simples desdobramento de sua po
derosa inteligência, um derivado de _situações 
momentâneas, apenas um diletantismo literá
rio. Entre _os_ que assim julgam, estão José 
Veríssimo, Hermes Uma e Alberto Seabra Mas 
a verdade é que Tobias B_arreto fOi uma organi
zação poética. Não se limitou, é sabido, como 
homem de pensamento, à elaboração de _e_s
trofes, ao preparo meticuloso de versos e de. _ 
rimas. Sei-o agigantado na oratória, na _crítica, 
na música, no jornalismo, na filosofia, na polé
mica, nas questões jurídicas e sociais, estu
dando o Direito Romano nas suas próprías 
fontes, bebendo a c:ultura alemã na própria 
língua de Schiller e de Goethe. Todavia foi 
um poeta. Uma lira que se caracterizou pela 
sua singularidade, pela elevação, muitas vezes 
exagerada, dos conceitos, pelos arrojo, muitas 
vezes excessivo, das imagens. Outra qualidade 
peculiar à poesia de Tobias Barreto é a corre
ção lingülstica, o conliécimento da méfrica 
e da rima, dos pequenos segredos que exige 
o bom verso, se bem que, às vezes, eu não 
possa afirmar a impecabilidade da forma. O_ 
romantismo, aliás, não cuidava de_ estilo, se
não da idéia. Como o romantismo fora _uma 
reação contra o rigorismo clássico, o pamasia
nismo, dentro em pouco, iria reagir contra ã 
maravilhoSa desordem romântica._Tóbias Bar
reto, .contudo, foi um perfeito representante 
do romantismo brasileiro; elaborou o verso 
branco, a poesia polimétrica, aS composições 
cheias de sentimentalismo, de v:oluptuosida
de, de queixumes e de melancolias. Ele sem
pre compreendeu_ a poesia como uma válvula, 
um meio de libertação do espírito, livre, p·or
isso mesmo, de peias e de moldes, de normas 
e de regras, poesia que_ alça vôo ao sabor 
apenas da inspiração.-Si!ViO Romero, estudan
do a obra poética de_ Tobias_ Barreto, acha 
que ela pode_ser divididã em cinco partes, 
contendo cinco categorias diversas de inspira· 
ção: poesias naturalistas, amorosas, patriótiCa, 
estéticas e satíricas. Esta divisão não me pare
ce razoável. E explicarei Porquê. Nas poesias 
chamadas naturalistas está inclusa O Gênio' 
da Humanidade, que é, sem dúvida, a mais 
bela composição condoreira do poeta. As poeR 
sias estéticas são, algumas delas, líricás, co
mo, por exemplo, as dedicadas a Adelaide 
Amaral. Além disso, considero a expressão 
poesia estética como pleonástica, porque, co; 
mo Letoumeau, eu_a_entendo, como a forma 

mais elevada da estética literária. As poesias 
amorosas são as poesias líricas, havendo, as
sim, em tudo isso, uma redunâânda que difi
culta o estudo da obra de Tobias Barreto. E, 
como se vê, neln o próprio poeta, nem Silvio 
Romero, seu intimorato- defensor, inclulram, 
nessa das_sificação, o gênero condoreiro, que 
fizera época na v_elha cidade do Recife. Sem 
ter a pretensão de corrigir Silvio Romero, divi
diria, porém, a obra poética do grande sergi· 
pano, em três categorias apenas: líricas, con
doreiras_-_e satíricas. E, para terminar, uma cu
riosidade. Uma quintilha de Tobias Barreto e 
tas, editadas em 1 O volumes de grande porte, 
em 192~, pelo governo Gfaco Cardoso: 

Meu coração batido de tormentos é as
sirn como um náufrago infelii Sobre praia 
estran-geira arremessado: todo inundo vai 
ver o desgraçado, mas ninguém com
preende o que ele diz ... 

Esta j::Jela composição me foi_ transmitida 
pelo poeta Artur Fortes,_ que a recebera, oral
mente, -de Manuel dos Passos, dis_cípulo dileto 
do mestre sergipano. 

+ Mário Cabral é: ad~ogado, poeta, jomalis.ta, professor uni· 
versitárlo e cr1tlco literário. 

A Tãtde quarta-feka, 7-6-89 
O POETA EM SALVADOR 

Lulz Antbnio Barreto 
São muitaS as ligações de_ Tobias Barreto 

ç_om a Bahia. Q genial ritulafo sergipano, nas
cidO: na então __ Vila de_ Campos, nos sertões 
do Rio Real, em 7 de junho de 1839, teve_ 
parentes_, mestres, amigos_ e seguidores baia
nos. O condoreirismo poético, o germanismo 
e __ ª_ pregação abolicionista são três vertentes 
dã-aÇãO-tObiáHCã~(ju_e aproximam·o pensador 
sergipano da Bahia. É qtiãse ignorada" a -pre
sença de Tobias, em 1861, de março a dezem
J;>ro, em Salvador, onde deveria tornar-se aluno 
da Faculdade de Medicina da Bahia, como 
querem alguns dos criticas de suas obras; en
tre eles Aluizio Bezerra Coutiriho, no reCente 
e notáv.el_ "A Filosofia das Ciências Naturais 
na EsCola do Recife". São"-poucas, até agora, 
as informações sobre os quase lO meses vivi· 
dos por Tobias Barreto na capital baiana e 
nem ele próprio, mas cartas autobiográficas 
que dirigiu, em 1880, ao seu conterrâneO Car
valho LimaJunJor, ou "aos moços_s_ergipanos, 
estudantes na Faculdade de Medicina da Ba

_hia:_:,_ em- dezembro de 1882, a quem iria âedi· 
-car seu livro "Estudos Alemães", esclareceu 
sobre o fazer cultural baiano. 

Deve estar nos jornais baianos da época 
a COlaboração de Tobias Barreto em Salvador. 
DifiCijmente_ ele- passaria por uma Cidade co
mo a capital baiana sem -deixar o fulgor de 
sua presença:: Em Maceló,_ quando em 1862 
seguia de Sei"gipe para PernambuCo, deixou 
pelo menos dois poemas: um, recitado em 
improviso, após uma apresentação de home
nagem a Camões, outro ----:- Veni de Libano, 
Sponsa Mea - dixado no "Diário do Comér
cio" de 28 de novembro de 1862. Na Bahia, 

--estava Elzicirio _da Lapa Pinto (1839-1887), 
poeta sergipano, companheirO de Jos€ Maria 

Gomes de So_uz_a, outro vate paúlcio 
(1839-1894), a quem Jacksori"da snva Lima, 
em sua História da Literatura -Sergipana, atriBui 
a condição de ][der sergipano de uma escola 
poética condoniira. EscOla à qual estaria filia~ -
do Elziário da Lapa Pinto e o próprio Tobais 
Barreto, como _se verificará mais tarde, já no 
Recife, quando encanta as ruas da "cabocla 
civilizada" com Seus versos sociaiS e engaja
dos, tendo como parcejro o baiano Castro Al
ves. Ao chegar ao Recife; portanto", Tobias le
vara uma po-esia nova, forte; capaz de estabe
lecer uma_ comunicação direta, imediata, co
mo o povo nas ruas, -no-çteãtros, clamando 
por liberdade, tendo como rotunda a geurra 
coiltra o Paraguai. Em Sergipe como na Bahia. 
em·contato com José Maria Gomes de Souza
e com Elziário da Lapa Pinto, Tobias Barreto 
assume a influência que Victor Hugo espalhara 
pelo mundo. 
· Castro Alves seria seu parceiro, seu amigo, 
e mais tarde seu rival. É de Castro Alves, em 
carta a Augusto Âlvares Guimarães, de 24 de 
fevereiro de 1868, a expressão '"tobiático". Diz 
Castro ao amigo distante: "Escrevo~te para 
dizer que não te escrevo isto está tubiático". 

Como CastrO Alves, Tobias BarretO tambéin 
abraçou a causa .abolicionista, tanto COmo 
poeta, quanto_ como jornalista, redigindo o seu 
próprio JOrnal- "O Americano"- em f870, 
de_diCado à propaganda da libertação. dos es-
cravos, ou como advogado e cUrador de 6[
fãos e também de _escravos em Escada, ou 
alforriando de escravos do espólio do seu sO:. 
gro, ou, por fim, comO integrante da Socie
d~de Nova Emancipadora, encarregada éla li
bertação dos negros no Recife, da qual assina 
manifesto, em 18_83, não sem antes_ser seu 
orador, na recpeção_ ao compositor Carlos Go
m_es, em 1882, oc.asião em que fo_ra.ro liberta
dos alguns escr~vos, adquiridos pelOs fundos 
levantados nos recitais dos intelectuais per
nambucanos e nordestinos. Os doCuinehlOs 
que comprovam _ _a participação de tobias Bar-_ 
reto !la_ campan_tla ~bolicioni~a ~stão em To
bias Barreto, a Abolição da Escravatura e a 
Organização da Sociedad'ª-, que publiquei no 
Recife, em outubro de 1988. Em defesa de 
Tobias Barreto, -de quem fez o elogio a beira 
do túmulo, em nome próprio e em nome, 
por sua c_onta e riSCo, da congregação da Fa
culdade de Direito do Redfe, sai, em entreviSta 
a ;,A Tarde", em 3 de maio de 1939, o velliO 
colega da faculdade, JJ. Seabra, leinbrando 
que o sergipano "era vítima de uma ditadura 
- a dos preconceitos raciais, como se fosse 
possível admirar no Bra5:il semelhante dispa
rate". Ao testemunhar, 50 anos depois do de
saparecimento âo colega, que ''Tobias foi 
combatido mais porque era mulato",_ Seabra 
repara a injusta pecha que pesava na blogrãfia 
do fundador da Escola do Recife. Outros b.aia
nos,_coffiO Almachio Diniz, VirgiliÇ>_de Lemos, 
mantiveram vívo, na Bahia, o nome de tobias 
Barreto. Sua morte no Recife, no dia 26 de 
junho de 1889, despertou a sensibilidaçle baia
na, como lembra Od Teixeira em Bahia em 
Tempo de Província, ao tratar do espetáculo 
do Circo Chileno, na festa -de- caridade 
em beneficio da viúva e dos ftlhos de Tobias 
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Barreto, no dia 9 de julho de 1889, nç._P9_!ytea
ma Bahiano. 

Muitos são, portanto, os laços de Tobiãs 
Barreto com a Bahia, revividos agora quando 
o Brasil celetra o duplo evento do sesquicen
tenário do nascimento e centenár.l_o de morte 
do pensador sergipano, responsável, segundo 
o insuspeito depoimento de Graça Aranha, pe
la emancipação intelecto~ do País. 

Lu~ Antônio Betrreto é jornalista membro da Academia Sergl· 
pana de Letras e Superintendente do Instituto de Documen
taçi!lo c111 Fundllç6o Jo~qu!m Nabuco, no R~ifoe. 

A Tarde- G.uartawfeira, 7-6~89 

UMA OBRA REVISITADA 

bre_~_que preceder_am o sepultamento no··ce
mjtério de Santo Amaro, no Recife, o colega 
de congregação JOsé Joaquim Seabra- que 
teve_seus momentos de-inalquisto, em vida, 
por TO:biãs, o polemiSta, o birrentO, -lacrinie
jou, falando_ dLante do e$quife. Completarão 
décadas os vários prefácios e introduções de 

_ RQmero a tantas obras de edição póstuma, 
' desde os poemp:; de- "Dias- e Noites.,, 1903-
a 1925. seio da dêcá.da de 30 os estudos de 
Gilberto Amado (Tobias Barreto, Rio, 1934) 
e do baiano Hermes Uma ("Tobias Barreto") 
- a époéà e- 6 homem, SP, 1939). Entre 
outros autores qu~ escreveram sobre _o. bri~ 
lhante "teutowsergipano" - como o chamou, 
com um 9rãó de sal, Carlos _de_ Laet, desde, 
ainda na última déCada do Sé_ç_ XIX, o grande 

João Eurico Matta cearense Clóvis B~vilacqua. 
No seu livro "Estrutura _Soda! da Bepúblic:a Mas, a melhor perspectiva, a melhor ética, 

das Letras (Sociologia da Vida Intelectua1 Sra.- começa nOs anos 50 e vem até momentos 
sileira-1870-1930)", c6-editado ein 1973 mais rec~_ntes, -sem prejuízo, é óbvio, das pre-
pela USP (reitOrado Miguel Rea!e} e pela Grija\- dOsas visõ'és dos contemporâneos e dos pós-
bo, em São Paulo, o saudoso Machado Neto t~rOs imediatOs, mesmo os apaixonados 
lembra que nos dias 7 e 21 de junho de-1869, 'Prós" e "C:Ohtrãs":.Jãpassou ·o dia, lembrava 
respectivamente, T obia~ Barreto de Menezes Hegel em famoso- lampejo de sua reflexões 
e Joaquim Maria Machado de As_si§, comple- sobre filq_sofia da História, quando o moxo 
taram 30 ano_s de ida_de, no ano em que 0 de Minerva levanta vão, ao cair da tarde. To-
primeiro se graduou em Direito, pela Facul- mém-se dols artigos para jornal, divulgados 
dade do Recife, e o segundo se casou com por A Tard~ Ertt _?_1 de maio de 1953, ressal-
Cai'Oliriã. Entravám~eiTíVir;jénCia Sod~l--ª_quelas tando os rtiéritOS da primeira edição do livro 
duas "figuras de proa" que Machado Neto deJunotSilveira, o saudoso Antônio Loureiro 
considerava dois "heróis epônimos" da gera- dêSouza sa.li€:rita.Va, mais do que "a indepen-
ção "decisiva" de 1870, o romancista, "no plaw dência" de Tobias, sua "rebeldia", de tempera-
no literário ou estêti~O~', e o po-eta, jurista--e menta, como sua "poesia social", mas deixan-
filósofo sergipano, "n_o plano teorético". Este, do claro que ~nfre oS dOiS estudantes de Direi-
notoriamente, foi o propulsor do movirri.ento to·no Redfe-_que- disputaram as palmas dos 
de intelectuais, de complexa ascensão e pas- públkos de- então, CaStro-Alves foi maiOr-, sem 
sarnento, mas de curiosa fecundação e per- favoritismo. Em A Tatde de 24 de maio de 
manência, a que seu conterrâneo e grande 1989leia-se o professor Pinto Ferreira ressai-
amigo Silvio Romero çhamou de "EsqJla _do tando os méritoS _çla segunda edi_ção de -.. o 
Recife". . __ _ _ . -_ ROmanc·e-de Tobias Barreto". NesseS 3l:;;-ãnos, 

No próximo dia 14 de juhho ~orrente, a cresCeu--a figura de Tobias, o advogado, Ó 
Academia de· Letras da Bahia e a Ftiridação "agitador social"---. asSim chamado pelo pes-
Joaquim Nabuco, com apoio" de entidades qUiSador Luiz António Barreto, que docl!men: 
culturais sergipanas, acolhem a celebração do ta O abõli~ionismo de Tobias, - mais que 
lançamento, 36 anos-depois de sua primeira o dêPutciào na Assembléia PfoVihc~al-de Per~ 
edição pelos "Cadernos da Bahia" (1953), do nambuco, o vereador à Câmarà Municipal de 
admirável ensaio biográfico de Junot Silveira, Es.Cá:da~ Q horriem de ação cón}ó o impulsio-
escritor sergipano baianizado por 36-ano:S de nàdor d.;i escola de penSamento, o inovador 
jornalismo em A Tarde, intitulado "O Roman~ da "EscOiã do Recife". Lenlbro o fascínio a 
cede Tobias Barreto"~- agora impresso pefo qué"aiiída.riosanoSSO-oufi"Omulãto,este_baia-
Celitro-GráficodoSenado-porbenditaidéia no de Santo Amaro, também grande ·traba-
do Senador Lourival Baptista. Mas estamos lha dor- irite\ectu.al, Alberto Guerreiro Ramos, 
não s6 no mês dos 150 de n<)scido, co:no dê.S.audosa memória, dei~u_;.se ér:ttregar, énl 
tambémno-docentenâriodãmortedeTobias face do ''Discurso em Mangas de Caínis'a", 
Barreto, ocorrida em 26- de junho de 1889, de T oblãS Barreto, inspiranáo o capítulo V da 
na capital do estado, onde viveu 25 anos e apaixonada "CartlJI'la Brasileira do Aprendiz de 
que o "pemambucanizou" - como o quis SOciólogo" "para uma Sodologia em mangas 
Marcos Vinícios V~aça, no art;igo 'Tobias Bar- de camisa'~ - ou iluminando o capítulo 11, 
reta, o alemão de Sergipe" (0 Globo, 25 de ''Fatores da Consciência Cnüca_do B_rasil", do 
março de 1989). I:: este um mês tobiático. _texto isebi6no, :e-husseriario, de_1958, "ARe~ 
Pela importância do legado intelectual do ho· dUção Sotiológka". E"GuerreiJy-foi também-
menageado que os brasileiros têm o ensejo ·o '"iE:rOvel j)olemista do livro panfletário que 
de revisitar, também um ano tobiático. ê o ·"MltQeYeLdp.de da Revolução Brasileira" 

Farão 100 anos os ?_~te "artigos editoriaiS;,· (1963); Ui-Ydibelo coil.tra-o Partido COmutJ.ista 
publicados em louvor do mestre pelo seu anti- _ BraSi!elro_de _então. 
go a1uno Gumersindo Bessa, impregnados de ___ S_e~ ã"lnda nOs anos 50 que um intelectua1 
emoção e tendenciosidade, senão 9e deslum- Comunistª' Octávio Brandão, publica seu "Os 
bramento tobiasiano,_ datados_ de julho de_89. --lnteh:ctuais PrQgres_sisti"5:~' (OrJi. Slmõe"s, Rio, 
fará 100 anos que, entre tantas orações_ fÍ!ne- _ 1956), dedicado _a Tavares Bastos, Tobias Bar-

_ reta, Sílvio Romero, Euclides da Cunha e Lima 
Barreto, começa nesse mesmo ano ~m trata
me-nto merios tendêilclo~o. riqda pánfletário, 
Que e-stâ no eSti.Jdõ, "Q_ c1,1lturalisinO da ~sçol~ 
do Recife", no ·''Hórilon.t.es-do Direito e da His
tória" (São Paulo, Saraiv..,. 19,?6), do prqfessor 
e_ filós.Ófo Mtgt.iel R_eale. Ê"- este_ qüem ~ farã a 
introduçãO~ cio livro notável de Paulo Merca
dante e Aiitôtlio Paim, 'Tobias Barreto na cul
tura brasileira: uma reaValiaç·ão" (Sáo Paulo, 
USP/Grijalbo, 1972). Po~ ~is caminhos surge 
um novo Tobias Barreto, o d.o "culluraJiSmci 
ffiosófico", - algo mais do _que o _"cultura~ 
lismo sodológico", c:jiríaffi9s um preCUrsor da 
Antropologia filosófica do s~culo XX, ma_rca-_ 
damente neo-kantiana. O baiano Antônio 
Paim já publica.ra, em 1967, a primeira edição 
do seu premiado "História das ld~ias Filosó
ficas no Brasil" (USP/Grijalbo, 1967), em cuja 
terceira edição, revista e aumentaçla, em 1984. 
(Instituto Nacional do Livro, Fundação Pró
Memória), figura a visão nova de Tobias BarreM 
to. Confinnou-se essa imagem do grande pen
sador sergipano e brasileiro em outra obra 
de -Paim, "O Estudo do Pensamento FilosófiCO 
Brasileiro (1979), e na edição ampliada de 

-f98Õ (Ed._ Corl.\rívio). Em tainãhho e lingua
gem de jorftal, essa figura" noVa está resLJmidã 
no artigo que Paulo Mercadante publicoU ern 

- O Globo, 2 de abril de 1989, com titulo geral 
~ $ubtít!JIO maior. ''Tobias Barreto e~ Cultilia 
Bi'asileka, herói n<)da conVencional". --

É tempo, pois, de revisita. 

• João Eurico Marta é p_ro(ess_or universitário, ensa!sta e mem
bro <la Academi;s de Letras d11 Sahia. 

Tdbuna da Bahia 
Quarta-Feira, 7 de junho de ~?8~ 

TOBIAS BARRETO DE MENESES 
15QANOS ~ 

Comemora-se hoje em -tcido- o país o 150? 
aniversário de nascimento dé Tobias Barreto 
de Meneses, sergipa"no que se destaco~ como 
uma das maiores figuras do cenário intelectual 
do Brasil. Para alguns, ele foi mesmo um gênio 
ou o mafs brasileiro dos intelectuais que, com 
sua incrível eloqüência, não só abalou os 
meios acadêmicos na segunda metade do sé
cUlo XIX. mas também lhes apontou novos 
camú11i6s qUe-se revelariam corno extraordi~ 
natiamente "fecundos. 

---Ttibu_n_a _da Eiahia 

BRilJlO POLÊMICO 

A polêmica foi_ o_ que certamente regeu a 
vida do ensaísta, poeta, jurista e jornalista bra~ 
sHeiro, Tobias Barreto de Meneses, que no 
di._ a 7 de juntio_ de .1839 naSda par à O_ mundo, 
numa c<)sa m~de?ta, na pequena ddade _de 
Campos, em Se~gipe. Hoje, portanto, se come
moram em todo opafs, O séü 1509 aniversário 
de nasdnlento e 1 ao~ de morte, reacendendo 
na memória riacional-geralmente e-nfraque
cida -a lembrança de uma das figurãs malS 
importantes que o Brasil já~teve. -- -- - · 

Germanófilo e germanista, Tobias Barreto, 
apeSar da sua Pequena permanência entre os 
vivos- faleceu a 26 de jtiriho de 1889, com 
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apenas 50 ·anos-abalou o mundo intelectual 
do Brasil, na segunda metade do século XIX, 
apontando novos e fecundos caminhos para 
um país que, segundo ele, tinha, ainda naquela 
época, um comportamento "à la française". 

Tendo por pai um mestiço de p-ele- eScura, 
simples escriturárlo da Justiça, e por mãe uma 
sábia, dentro dos critérios brasileiros, Tobias 
Barreto, de estatatura mediana, cabelo espes
so, pele morena, é hoje considerado um giM 
gante de força extraordinária. Aos 13 anos já 
ensinava latim em Jtabaiana, na Bahia, e em 
1861, dtsposto ã Seguir carreira eclesiástica, 
mudou-se para Salvador. For, no entanto, ex
pulso do seminário por dois motivos indiscu
tíveis: indisdplina e boemia. - -

Estilo Hugoano 

Em Salvador, Tobias Barreto interessou-se~ 
num primeiro momento, pelo romântico e 
poeta francês Victor_ Hugo e, por esta razão, 
começou a poetar. A sua produção literária 
mais intensa corresponde ao seu período de 
estudante e algum tempo mais tarde, quando 
tentou a vida em Recife, onde, em 1869, diplo· 
mou-se em Direito e atuou como professor 
e advogado. 

No jornalismo. começou ainda estudante, 
como um dos fundadores do jornal "O Acadê
mico" cabendo-lhe redigir o artigo de apresen
tação. Seguiu fundando vários jorfiais, alguns 
dos quais compostos e impressos com as pró
prias· mãos, dando mostras do seu tempera
mento de dever. Neste ponto, costumava citar 
a sentença inscrita sob o retrato do deputado 
liberal Karl Mathy, no parlamento do Reich 
alemão: "a liberdade é o preço da vitória, que 
conquistamos sobre nós mesmos". . . 

Como ·arador, deputado e jornalista, procu
rava, também, tecer críticas construtivas, mui· 
to embora não levasse em conta as simples 
questões jurídicas da Abolição da Escravatura 
e da Proclamação da República. O que não 
era errado, afinal TObias Barreto tecor'thecia, 
acertadamente, que a situação- social do país 
ficaria inalterada_co.m .as mudanças de ~jstema 
de Governo e' a libertação- dos escraVos se, 
antes disso, não se desse a preparação intelec
tual-ética para a liberdade. 

Se ao longo-dos seus 50 anos, Tobias Bar
reto criou um sem-número de desafetos por 
parte dos seus adversádos, que lutador através 
das polêmicas mantidas e da sua l_inha ffiosó
fica de pensador que não aceitava a mais noVa 
doutrina como ·a palavra final da ciência. 

No lirismo· brasileiro, foi o responsável pela 
introdução do estilo hugoano. Além dis_so, fun
dou, junto com outras pessoas, a_ Escola Con
doreira, à qual pertencia o seu colega e rival, 
Castro Alves, considerado o maior dos dois, 
muito embora Tobias Barreto tenha assegu~ 
rado, s_em dúvidas, um lugar de honra, com 
os seus poemas, na galeria da literatura bra
sileira. 

Contudo, a elevação do seu status só se 
deu quando Tobias Barreto esposou a filha 
de um rico senhor de engenho, em Escadas, 
no Estado de Sergipe. Desta forma, passou 
a fazer parte da camada branca mais alta, "a 
aristocracia do açúcar", como ele próprio cos-

tumava classificar em tom de deboche. Mas, 
ao ver a sua tentativa de fundar uma escola 
intermediária frustrada e por seU -eSCritório de 
advogada não lhe render o suficiente Para 
manter _a família, cada vez mais numerosa, 
-foi obrigado a se transferir para a fazenda do 
sogro. 

Critlcãndo 3: Sociedade 

O fato de ser o genro de um latifundiário 
e dono de escravos não o impediu de atacar 
impiedosamente a so_ciedade brasileira da 
épo-ca: Em seu famoso "Discurso em Mangas 
de Camisa'" (1879), garantiu que a sociedade 
estava composta por privilegiados e organi
zada não em classes, mas em castas. Também 
não teve nenhum embaraço ao sentenciar que 
somente quando o povo se libertasse da "aris-

- to_cracia do açúcar" e apren-desse a agir e pen
sar p()r si, seria possível modificar as circuns
tâncias do país, 

Para Tobias Barreto, de forma análoga a 
Karl Von Koserit.z, o pecado original do país 
não estava nas peculiaridades políticas, religio
sas, climáticas ou étnicas, mas sim no funda
mento sócio-econômico do país, ou seja, no 
latifúndio ou no escravismo. Ele acreditava 
piainente que a liberdade nao era um deva
neio, mas deveria ser vivida assim "como os 
prussianos a ccimpreehdem, como um senti
mento de honra e pressentiam a sua superio
ridade intelectual e_ conseqüente capacidade 
de_ sustentar polêmlcas, não se pode negar 
também que tenha arrebatado uma legião de 
discípulos. Um deles chegou a dizer que tudo 
aquilo dito pelo mestre "era novo, de grande 
profundidade e estimulante. Abriu uma nova 
época no pensamento brasileiro". O elogio 
partiu de ürri áe setiS-ahtigos alunos, mais 
-tarde o escritor Graça Aranha. 

Os =críticos de Tobias BarretO não eram me
nos ferinos e afirmavam que ele apenas havia 
coloCado no exlsteilte dichê francêS um outr_o, -
no caso, o alemão. Mas para o mais signifi- -
cativo germanista do Brasil havia uma diferen
ciação nítida _entre a civilização francesa e a · 
cUftura alemã. 

"AA!emanpa ensina a pensai-. A França en-
sif!a aesá~Ver",_ dizia ele. Na opinião de Tobias 
Barreto, a cultUra alemã_tinha a- pl-opri~eaade 
de fecundar outras culturaS e conduzi-las ao 
desenvolvimento. 

"f-fão teriho outro proj)ósiio do Que Íorní:erl-
tal'-o progres,SO~intelectu<J.l de i-ninha pátria ... -- -
Tfata.::se de despert-àr entre nós o amor ao 
germanismo e cOndUzir nosso espírito em que 
possa alcançar-mais ligeiro e melhor os beneK -_ 
ficfos -da moderna cultura, do que aco-iiteceu 
até hoje, que por demais veZes se perdeu no 
trilho do francesismo", defendia-se no artigo 
"Af9emeine Deutshe Ze.itung", ele que atual
mente é tido como um brasileiro de corpo 
e alma 

Por que a Mudança 

Até hoje não se sabe qual a razão que levou 
Tobias Barreto, em uma localidade tão distanK 
te ·coma EScada, a se interessar com a intelec
tuálidifde-alemã. S_upõe-se que tenha sido in
fluenciado pelos próprios escritores franceses, 

yoJtando-se para esta cultura. Só se sabe que 
um dia, em 1870, entrou na livr_ari.a ào francês 
Laillacard, em Recife. ·e eiicomendóu a "Ges
chichte des Volkes Israel" (História do Povo 
de Israel) do teólogo alemão Heinrich_ Edwald 
e. ao mesmo tempo, aduiriu um- dicionário 
-alemão pois não sabia uma palavra sequer 
desta língua. 

Depois de haver estudado este livro não 
mais abandonou a intelectuaUdad_e alemã e 
em 1876, só para provocar os s_eus adversá
rios, resolveu editar uma revista em alemão 
à qual chamou de "Der Deutshe Kampfer" 
ou "O Combatente Alemão" e, por este moti
vo, foi considerado como mais ou menos en
louquecido ou simplesmente exagerado e so
nhador. Mas ele sabia o que queria com isso 
e num dos seus escritos pouco ·conhecidos 
salienta a intenção de "lançar as luvas para 
um duelo com o chauvinista brasileiro, cha
mando a atenção para a noSsã deplorável vida 
intelectuaJ''. 

O fim dE: Tobias _Barreto foftriste. Em 1887, 
após exercer a cátedra na Faculdade_de Direito 
em Recife durante 7 anos, foi acometido pelo 
mal de Bright (nefrite) e forçadO a_ éntfar ·em 
licença remy_nerada. Os inúmeros desafetos 
adquiridos durante a vida fez cOm que, por 
força de seus colegas, o pagamento dos venci
mentos fossem s_uspensos. Desta fonna, não 
teve sossego no seu leito de morte. Como 
as dificuldades aumentassem em casa, foi 
acolhido por um antigo discípulO, falecendo 
na casa do mesmo. Suas ú1timaS palavras fo
ram "Erguei-me! Quero morrer Como-um Sol
dado prus-siano"! 

Passados lOO_anos de Sua rriorte, TObias 
_ Barreto não é classificado ,colnõ gênio, pOr 
uma sirriples razão: não ter criado um sistema 
filosóficoKcientífico próprio, mas ter-se dadO 
por satisfeito com um ecletismo: Não se pode 
negar, no entanto, que tenha sido um homem 

_ _genial e que a ele se deve, entre outras coisas, 
o surgimentq da chamada EscoJa de Recife, 
onde, pela primeira vez, muitos intelectuais 
começaram a se ocupar com o B~asil. · 

-Tn"buna da Bahia 

ATUAÇÃO NO JORNAUSMO 

Muito em_bora s.eu nome não tenha o mes
mo destaque_ de alguns dos expoentes do seu_ 
século, a exemplo de Joaquim Gonçalves Le
do, Quintino Bocayuva; Luiz Gaina e outros, 
empenhados em campanhas de âmbito na
cional como a Independência e a Abolição 
da Escravatura~ _Tobias Barreto não deixou de 
ter um papel importante na imprensa brasi-
leira. - - ---

Do jornalista poSsuía a inquietação e a ne
Cessidade de se comunicar. Nesta condição, 
traçou novos rumos e descortinai.! novos hori
zonte_s pal-a a imprensa da província, saindo 
do marasmo a que estavam c_onfin_~dos mui
tos dos seus contemporâneos. Preferiu divul
gar princípios, observando todas as transfor
mações oconjdas no mundo e que já começa
vam a lançar-Os seus reflexos no Brasil. Tobias 
Barreto foi um dos primeiros jornalistas a pro-
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pagar e defender idéias que empolgavam ou
tros povos. 

Além disso, também foi um dos primeiros 
a ter conhecimento das novas tendências polí
ticas em algumas nações européias e_ o pri
meiro a dar o grito de rebeldia no terreno 
filosófico com a publicação no Jornal "Regene
ração" ~do artigo "A propósito de uma teoria 
de São _Tomás de Aquino", onde dizia: "o que_ 
mais me espanta é a coragem com que neste 
século se desce aos subterrâneos em que jaz: 
feito de cinza o cadáver dã escolástica e se 
pretende ressuscitá~la para oferecê-Ia ao pú
blico". Com essa declaração libertava-se, defi
nitivamente, do espiritualismo de Joufroy e 
Biran, Cosin e Maine, tendência geral da épo
ca. 

O surgimento do Clube Republicano, na 
Corte do Rio de Janeiro, lhe propidou a publi
cação de uma série de artigos e ao tecer um 
estudo sobre as instituições monárquicaS con~ 
cluiu que "ora, o povo brasileiro não se cons
titui, foi constitUído( ... ) Tudo lhe foi outorgado, 
como um autômato imenso que devesse bulir 
só por virtude de quem tivesse aquela mágica 
e suprema chave de toda organização políti
ca'', acrescentando que "nenhum povo é real
mente grande se não for pela liberdade que 
tem ou conquista". 

A língua portuguesa lhe deve a criação dos 
seguintes termos: genialidade, enlarguecer, 
característica, novelística, elaborado, salonis
mo, mediatizado, hipotetizado e_ jornalística. 
Além disso, Tobias Barreto deixou uma obra 
volumosa que inclui: "Ensaios e Estudos de 
Filosofia e Crítica" (1875), "Discurso em f\'\an· 
gas de Camisa" (1879), "Traços sobre a Vida 
Religiosa no Brasil" (1881), "Estudos Ale
mães" (1883);-"Meii.ores __ e Loucos em Direito 
Criminal" ( 1884 ), "Questões Vigentes de Eco· 
nomia e DireftO" (1880) e "Dias e Noites", 
seu único livro de versos, publicado mais tarde 
pelo amigo Sílvio Romero. 

O ENCONTRO ~COM.P 
PRINCIPE PRUSSIANO 

Também na Alemanha, Tobias Barreto se 
tomou conhecido por sua campanha pela pro
pagação dos valores culturais alemães, através 
da imprensa. Quando o Príncipe Henrique da 
Prússia, uni irinão -do mais tarde imperador 
GUlherme II, apartou em Recife, em 1883, du
rante um cruzeiro pelo mundo, a bordo da 
corveta "Olga", não deixou de se encontrar 
com Tobias Barreto. Segundo um contempo
râneo, o Príncipe Henrique foi um "Jovem mui
to garboso, uma verdadeira figura de Apolo, 
de cabeça enérgica, olhos azuis, cabelos alai~ 
rados e uma expressão bondosa".....;. portanto, 
um contraste muito acentu;3do em relação a 
Tobias Barreto. Quando o príncipe entrou na 
sala um tanto escura e em de_sordem, na qual 
o sábio fazia os seus estudos, livros empoei
rados por toda a parte, um homem de baixa 
estatura, grandes olhos brilhantes, _de pijama 
desabotoado, de chinelos, .e sem meictS, de 
braços ·abertos,_ exdamava alto e comovido, 
falando em alemão: "Permita a este caboclo 
te abraça_r, filho da Gennâniã". E. se espfchou 
para alcançar melhor a empertigada figura do 

visitante e de abraçar o príncipe estupefato, 
na melhor maneira brasileira, dando-lhe ami
gáveis palmadinhas nas costas. 

A fim de prestar uma honra eSpecial, Tobias 
Barreto foi convidado para um almoço a bordo 
da "Olga", quando, com um discurso em ale
mão, saudou e deu vivas ao prínCipe. Também 
na excursão que o Príncipe Henrique em
preendeu com a tripulação de sua corveta 
até Escada, Tobias Barreto foi o único brasi
leiro convidado. Sobre essa excursão, Tobias 
Barreto escreveu_ uma crónica com o título 
em alemão "Himmel- Und Escadafarth" (As
censão ao Céu e Escada), manifestando a sua 
grande alegria e satisfação sobre a homena
gem prestada. Pois, Escada foi, afinal "aquele 
re~:;anto onde vivi durante dez anos de lutas 
alemãs! A visita do príncipe e as honrarias 
que lhe foram prestadas por parte alemã nessa 
oportunidade, foram, sem dúvida, a culminân
cia na vida de Tobias Barreto. Ele menciona, 
no citado artigo, que um alemão inteligente 
e culto viera ao seu encontro·· e dissera: "O 
Senhor venceu"! 

PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Regional Federal da 5• Região 

Oficio CircUlar no 05/89 GP~TRF 5' R. 
Recife, em 1 Q-6-89 

EXm• se-~~~--
o TriburiaT Regional Federal da 5"_ Região 

sentir-se-á honrado com a presença de V. Ex" 
à Sessão Solene em-comemoração ao Sesqui
centenário de Nascimento - e Centenário de 
Morte-, de Tobias Barreto, ocasião em que 
será proferida Conferência pelo Advogado e 
Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Virgílio 
Campos, teildo por -tema ''Tobias Barreto e 
o Romantismo Penal"'. 

Ridalvo Costa, Juiz Presidente. 

PROGRAMAÇÃO 

Dia: 07 de junho ·de 1989 
Hora: 17 h. 
Lo_cal: Plenário do TFR 5~ R., no Palácio Frei 
Caneta, Av. Cruz Cabugá sln~, Sto. Amaro, 
Recife-PE. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya) 
- V. EX' será atendido nas suas solicitações, 
e a Mesa, mais uma vez, associa~se às home
nagens que se prestam à oportunidade do 
sequícentehárfo de nascirriento e centenário 
de morte desta expressão. maior do pensa
mento brasileiro, que é Tobias Barreto. 

Concedo a palavra ao n()bre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Pro
nuncia o seguinte discurSo)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, inldcrinos com uma frase de 
Abraham Lincoln: "Não estimularás a fraterni
dade humana, se alimentares o ódio de clas-
se;~ __ 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero, nes
ta oportunidade, deicar expressos minha ale
gria e até meus parabéns ao Presidente José 
Samey, pelã maneira com que vem agindo, 

- nó sentidO de levar até o-final a missão com
plexa que lhe foi confiada, que é realizar a 

nossa transição democrática. S. EX tudo tem 
feito, mas_hâ um desacerto entre os Poderes 
Legislativo e Executivo. E, nesse desacerto, 
temos verificado a dificuldade que está tendo 
a Nação, porque as medidas que se pediam, 
há longo tempo, para equilibrar as finanças 
públicas, foram propostas mas, quase na tota
lidade, rejeitadas pelo Congresso Nacional ~. 
especialmente, aqui pelo Senado Federal. E, 
realmente, uma situação de fato, onde nã_o 
se procura entender qual a função expressa 

_çf_Q Poder Legislativo, com poderes largos que 
lhe foram conc:edidos através desta Consti
tuição_ e, de outro lado, o respeito que deve 
haver em rel;::J.ção ao Poder Executivo, que 
também tem outr_os tantos· poderes e precisa, 
conjuntamente, encontrar o caminho melhor, 
mais propício e mais eficien(ê para a Nação 
brasileira. 

Ninguém pode negar o que está aconte
çendo. Agora mesmo, os jornais estão noti
da_ndo um pacto, no Congresso Nacional, pa
ra_s_e poder defender a realização e a efetivação 
do pleito de 15 de novembro. 

Não sei bem quais as condições dess_es pac
tos, porque vi as pessoas que ali compare
ceram e não sei que força essas pessoas têm 
para exercer um comando ou no Sendo ou 
na Câmara. Embora já verifique cjUe,- neSSe 
pacto, a se procura voltar àquela cantilena anti
ga, à histôria do parlamentarismo e do presi
dencialismo, ·cantiga velha, que precisa ser 
abandonada e todo mundo precisa ter em 
mão e na cabeça a necessidade impefiosa 
de enfrentar as dificuldades que o País vem 
passando. 

O fato é-que algumã. coisa_etá acontecendo, 
porqUe, de alguns dias para cá, os projetas 
e os vetos no Senado e no Congresso~- vão 
passando a jato; enfim, a coisa está melho
rando, as águas estão acalmando em função 
do pleito de J 5 de novembro. Atê quando isso 
vai durar? Até onde esse novo amor vai ser 
mantido? Só o tempo dirá! -ESperamos, até 
concitamos_a que haja uma consciência, cada 
vez mais clara e mais patriótica, no sentido 
de achar caminhos mais fáceis e mais pró
prios, para levar esta Nação à paz, à tranqüi
lidade, e, sobretudo, ao progresso e a uma 
melhoria social. Apesar de todas essas provi
dências, anunciadas nos últimos dias, não po
demos deixar de negar que o País atravessa 
fases muito .difíceis- fase na parte financeira, 
na parte política, na parte social. A parte finan
ceira, quer-me parecer a mais diffcil, em que 
os homens públicos precisam ter consciência 
de tal fato, porque, se assim não (or, não sei 
o que poderá acontecer. Esse fato financeiro 
se realiza mais contundentemente em reala
ção ao problema alimentar; o difidl, e temOs 
que o enfrentar, porque o preço ·das utilidades, 
o preço dãs mercadorias, sobretUdo as da ali
mentação, sobem todos os dias, e não tem 
uni. pai de família, ou uma mãe de família 
que não chegue à segunda-feira sem aumen
tar cem, cinqüenta ou trinta mil cruzados para 
fazer a compra igual àquela que fez na semana 
anterior. Então, parece que esse é o ponto 
fundamental, que não se está olhando~ __ que 
não se está ve~ificando com a devida serie-
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dade. Porque, cada dia, aumenta mais a área 
da população que está com dificuldade de 
se alimentar, está começando a se alimentar 
mal, não podendo comprar o que precisa. Já 
vai cortar aquilo que se diz n~o ser essencial 
e que só pode ser usado pelos mais abastados; 
para os menos abastados o essencial vai tam
bém sendo cortado! Vão sendo cortado o bis
coito, o queijo, a mantefga, enfim, o café, a 
carne e vai-se tirando tudo aquilo que é cha
mado complementar' - bombons, sorvetes, 
tudo isto está sendo cortado. 

A este fato, no nosso entender, não se está 
dando a devida atenção. Ê um fato funda
mental que está gritante na opinião pública 
Hoje, numa casa de família, não há uma con
versa. na esquina, no bar, no mercado ou no 
campo de futebol que não seja relativa à difi
culdade de alimentação. É o assunto número 
um, fundamental, em todas as çonversas. 

Ora, se o assunto está em todas as conver
sas é porque vem afetando todo mundo; todos 
estão sendo afetados por este grave problema. 
E ele não está sendo bem examinado pelas 
pessoas envolvidas e que têm responsabili
dade em tomo disto. __ 

Não adianta dizermos, afirmarmos que a 
inflação vaf ser fixada, agora, entre 15 a 17%, 
até a eleição. 

Há 1 O meses, era 0%. O dólar tinha cuSto 
paralelo ao cruzado; hoje, o-dólar equivale a 
3 cruzados novos e mais alguma coisa O que 
é isso? 

Assim, também, está-se dando em relação 
à alimentação. Não adianta você dizer que a 
inflação ficará noS- 17%, porque ela envolve 
o ferro, o chumbo, o material pesado, a ma
deira e outros produtos. E, aí, a alimentação 
pesa pouco diante dessa inflação vista em ter
mos gerais. 

Então, 6 que me parece ser inc:l.ispensável 
é que não só as autoridades mas todos ·os 
homens responsáveis pela vida pública, as 
classes produtoras são também responsáveis 
e têm que encontrar uma fórmula para que 
o problema da alimentação não se torne, a 
cada dia, mais difícil, mais terrível e amea
çador. Este é um prOblema báSico e funda
mental que precisa ser olhado, independen
temente dessas conversas, desses pactos e 
dessas proposições variadas que se fazem to
dos· os dias. 

Outro ponto a que queremos nos referir 
é o que diz respeitO à desordem política. Ah! 
Estamos numa -democracia? Estamos numa 
democracia, mas montados numa desordem 
política de grande coturno. Os Partidos políti_
cos perdem a sua capacidade, os Partidos polí
ticos estão perdendo a sua liderança. 

Porque aqueles que perten-cem aos Partidos 
Políticos que não têm tradição, e até os que 
têm vão mudando conforme o assunto apare
ce. Quando aparecia, nos primeiros IBOPE, 
apontando Leonêl Brizola na frente, uma gran
de quantidade de gente· responsável passou 
imediatamente a apoiar esse candidato. 

Hoje, temos outro candidato na frente _e, 
todos os .dias, há gente passando para o lado 
de Já, e isto em todos os Partidos; o· que é 
mais triste e também interessante é que de 

todos os Partidos saem novos adeptos aos_ 
vencedores dos JBOPEs_. _Amanhã, quando 
houver outro candidato na frente, todos irão 
para lá 

Agora, inventaram uma frase muito interes
sante: "Vou apoiar fulano: que não-é_ do meu 
Partido, mas continuo no meu Partido". Essa, 
agora, é uma saída modema, que demonstra 
a falência dos partidos políticos, pela falta de 
lideranças. Para verificarmos como isso_ acon
tece, tivemos o trabalho de enumerar, por or
dem· alfabética, porque poderão dizer que te
nho preferência por "A", "B" ou "C', o nome 
dos candidatos à Presidência da República: 

1 - Afif ~mingas; 2 -Auréliano Chãves ... 

O Sr. Afonso Sancho- É o seu? 

O SR. JOÃO MEI'IEZES- É do PFL 
3-Paulo Maluf, que deve ser o seu; 4 -

Leonel Brizola; 5 - Affonso Camargo; 6 -
Rona1do Caiado; 7 -Paulo Contijo; 8-César 
Cais; 9-Mário Covas; 1 O-Fernando Cpllor 
de Mello; 11 - Roberto Freire; 12 - Luiz 
Inádo Lula da Silva; 13 - Pedreira, do PPB; 
14 - Uly~s Guimarães; e 15 - Arma.ndo 
Correi?!, PMB. 

Aqui contei 15 candidatos. 

O Sr. Afonso Sancho (fora do Microfone) 
-...., V._Bi já citou o vitorioSo? Collor de ~eJlo. 

O SR. JOÃO MENEZES -Já chamei, 
mas o rol é tão grande que ninguém pode 
saber qual será o vitorioso. Mas o vitorioso 
da semana é esse que V. EX' está. dizendo. 
Daqui para o dia 15 de novembro vamos ve-r 
como-vai funcionar a balança. Só quero ver 
o pessoal novo passar para outro lado. T ado 
dia se vê nos jornais: "Fulano passou, sicrano 
passoU"! Mas fica no partido; é a nova forma. 

Então, estamos vivendo diante de um verda
deiro desmoronamento político. Os Partidos 
estão perdendo a sua força, perdendo a sua 
orientação, porque não se sustenta um partido 
político pelo fato da filiação partidária. Não 
se sustenta uni partido político pelo fato de 
prazo para inscriçâo para SE!r candidato. Não! 
Sustenta-se ·pártído político quando tem a 
consciência do seu partido, mas quando entra 
s6 para. tirar vantagem naquela ocasião, para 
usar o partido, ele não estará funcionando. 
Não vou comparar com time de futebol, por
que no futebol se vende o passe e aqui não-. 
No futebol o cidadão muda para o time "que 
pagar melhor, mas aqui não, muda porque 
acha que vai ganhar. O negócio é esse, oú 
então entra no Partido porque acha que vai 
arranjãr-um meio de melhor se situar na _or
dem política. 

A situação dos partidos políticos, repito, me 
parece dolorosa. Chegaremos à eleição com 
trinta a quarenta partidos, cada um com o· 
seu candidato, para ir à televisão e ao rádio 
fazer propaganda, enfim, parâ encontrar uma 
maneira de ficar como mururé em cima da 
água, caminhando para lá e para cá. Esta é 
a grande verdade. E impossível negá-la, por
que é um fato notório que está acontecentio 
todos os dias. 

A par disso, verifiquemos o plano social. 
Há dois_ dias, _um jornal colocou na palavra 

do Presidente da República - e não acredito 
que Sua ExçeJência tenha dito isso -_ que 
a Previdência pode nos levar ao caos. 

Ora, tem-se fãlado niuito a respeito da Previ
dênda. Essa situação complexa e dificil que 
ela vive foi o Congre_sso que criou, através 
deste livrinho aqui - a ConstituiÇão - que 
obriga a que se faça isto e aquilo, mas não 
dá o dinheiro para pagar. Se a Casa déi Moeda
nãO funcionar, não teln dinheiro parâ pagar! 

Há, realmente, em relação à Previdência 
uma certa_ preocupação. Já estão em greve 
prevídenciários dos Estados do Paraná, Sergi
pe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Sánta 
Cat.\!lrina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Gros
so -do Sul e Rio de jãneirci.- E diz-se que a 
greve previdendária irá aumentar gradativa
mente, que está vindo a conta-gotas. A cada 
dia, vem mais um, dois ou _três Estados, para 
se chegar a uma totalidade_d~?ssa greve. 

E ão lado dessa greve preVidenciária, temos 
a greve conium. Hoje, por exemplo, estão no 
jornais, em todos os jpmais: "No Rio de Janei
ro, a greve que impecliu o ti'ânSito: todo mundo 
chegou com bandeirolas." Está a fotografia 
nos_ jornais: O Globo, o Jornal do Brasil. 
Bônito o espetáculo! Estão em greve os pro
fessores de to_do o País. Ninguém estuda mais. 
O que acó_nte-ce? PeJO UltimQ anuáriQ c;ICJ; 
UNESCO, o Brasil está. colocado em 88" lugar 
em relação ao PlB. E áqui não se estuda, por
que não há professor. O pior é~ cjtie õ pai do 
aluno tem que pagar, porque senão o aluno 
perde a matrícula. Deveria haver greve dos 
pais, dos responsáveis para não pagarem tam
bém. Se está fechàda- a escola n.3o se paga 
a mensa1idade. Essa é uma solução para o 
fato --já que greve -é moda e ela -aparece 
todos os dias, a todo instante. 

Nós, dii:mte deSse quadro e desses três fun
damentos, ficamos preocupã.dos com o que 
vem acontecendo e com o que poderá a conte~ 
cer.Jnventa-se tudo_! 

Os jornais anunciaram outro dia que o Mi~ 
nistro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, 
iriá caçar, imagine V. &-, Já no Pantanal! Isso 
deu um discurso grande no plenário do Con
gresso. Isso é um absurdo! ~levai caçar. E_le 
vai dirigir manobras do Exército lá no Pantanal, 
e vai fazê-lo em outubro. Isso é muito bom, 
porque é uma maneira de ver que o Governo 
está presente em todos os lugares. Outros fa
tos mais significativos estão acontecendo to
dos _os d_!~s. em que o noticiário fica muç:lo. 
Então, V. Ex" fica" diarite--de um iinpasse. Qual 
é a situação, qual _é a liderança que funciona 
hoje? Se procurarmos a Jtderança das classes 
produtoras, das classes mais aquinhoadas -
a liderança dos bancários. dos produtores de 
cimento, de arroz, de soja- esses produtores 
não têm mais condições ou não querem acei
tar ou ter uma liderança indispensável para 
que se possa segurar os preços. Não adianta 
querermos segurar preço com decreto-lei se 
não seguramos no produtor. Aqui há uma Co~ 
missão - Código de Defesa do Consumidor 
- da qual tenho a honra de ter sido iildicado 
para ela. Mteontem,_eu disse_ que não deveria 
ser ComissãO sobre o· Código de_ Defesa do 
Consumidor, deveria ser Comissão sobre o 
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Código do Produtor, porque o produtor é que 
é a base. Não adianta - o consumidor está 
lá embaixo e se sai errado lá de cima, não 
se vai consertar lá embaixo. Então, esses fatos 
estão aí. Não há liderança. Hoje, não se pode 
negar à classe produtora e dizer: "Olha, vamos 
tomar uma medida e vocês vão agüentar os 
preços· aí e eu vali Subir -r 0% no aumento 
dos salários, vamos procUrãf ã-qut uma inaior 
assistência social e uma maior assistência mé
dica ... "- não adianta; poi"que a liderança pro
dutora diz que sim e,_quando chega segunda
feiura, o preço· sobe 1 O, 20, 30 .. 40 a 50%. 
É um fato notório. - -- --

0 Sr. Jamil Haddad -Esse é o motiVo 
da greve. 

O SR. JOÃO MENEZES- V. Ex' deseja 
um aparte? 

O Sr. Jamil Haddad- Com prazer. 
Nobre Senador, V. Ex!' faz uma colocãçào 

peifeita, correta, sobe l, 20, 30, 40%- ~_o salário 
não sobe. V. Ex' critica ãs greves, V. -Ex· deve 
estar consciente de que a greve é, na rea1fdade, 
uma arma da classe trabalhadora, no sentido 
de poder enfrentar a inflação. Qual a arma? 
V. Ex~ viu, há poucos dias, páginas inteiras 
dos jornais de publiddade dos supermercados 
dizendo que as prateleiras e-stavam -asSiin e 
não iam poder continuar vendendo se não 
se liberasseni os preços; e os preços foram 
liberados no dia imediato. A diferença é essa 
- que eu já disse e reitero - quando as 
dasses produtoras reclamam do tabelamento 
dos preços, eles sao recebidos pelas altas au
toridades e pelo Presidente da República. E 
quando a classe trabalhadora reivindica, atra
vés de uma greve, é recebida, às vezes, pela 
polícia. A diferença é muito pequena,- V. Ex" 
coloca muito_ bem. Nós, hoje, não podemos 
fazer previsão de quanto vamos gastar Qof' 
dia - não digo mais nem por semana-por 
dia. V. Ex', como eu, felizmente, está tendo 
condições de poder fazer face a esses aumen
tos, nós temos· condições ... 

O SR. JOÃO MENEZES- Por enquan-
to. -

O Sr. JamD Haddad - Por enquantO. A 
classe média já não tem mais,- V. Ex• sabe 
disso. No entanto, o trabalhador, na hora em 
que consegue um salárto mínlmo de-120 Cru
zados. votado pelo Congresso, se_ â.iz qUe a 
Previdência vai à fa1ênda, porque ela não pode 
pagar o reajuste da aposentadoria e das pen
sões em relação aos 120 cru·iadOs. Isso é um 
grama. A população brasileira está, na realida
de, sufocada. Há uma crise. V. Ex' sabe tam
bém que o desemprego começou a aumentar. 
Há desaquedmento da economia, a pessoa 
não tem poder aquisitivo, não tem como com
prar e, não comprando, o comércio e a iridús
tria vão sofrer; sofrendo, vai haver o desem
prego, a recessão. Congral:Li-10-Ine Com V. Ex~. 
porque V. EX' c:oloca brilhantemente, no seu 
discurso, o fatordesencadeante das_ greves. 

O SR. JOÃO MENEZES - Muito obri
gado pelo aparte de V. Ex.' Isso demonstra 
que realmente estamos de acordõ. Acabei de 

dizer cjue a CPI não deveria ser o Código do 
Consumidor, mas deveria ser o "Código do 
Produtor'', o que seria muito mals interessante, 
porque poderíamos talvez encontrar uma fór
rtiUia de sustentar, de equilibrar esses preços. 
Mas, a par disso, há uma desinformação em 
todos os sentidos, talvez em função da nossa 
própria educação. 

O nosso ntvel educacional, hoje, é dos mais 
terríVeis. Temos qUase 50%_ de analfabetos. 
Está aqui um grande conhecedor do assunto, 
que é o nosso Senador Meira Filho. Temos 
quase 50% -porque 25% não sabem escrever 
nem Jer nada e 25% sabem escrever para tirar 
o titulo eleitoral. Assim mesmo, escrevem erra
do, às vezes. 

O SR. PIU'.SIDENTE (Antonio Ll.iiz M•y•) 
- Nob_re Senador, lembro a V. Ex" que seu 

_ tempo já se esgotou. 

·O SR. JOÃO MENEZES - Peço a V. 
Ex" um pouquinho de paciência. Já vou ter~ 
niinar. --

Então, esse é -um IEmômeno que aí está. 
Vejamos,-por exemplo, a greve. A greVe é um 
direito que _tem o trabalhador. Sempre defen
do o direito de greve. O que não defendo, 
o que não aceito é a anarquia, a desordem; 
a 'violência. Essa não posso aceitar: Anarquia 
não é greve; destruição não é_ greve; violência 
não é greve. Hoje, essas coisas se confundem, 
porque o que está funcionando é a politica
gem. Cada um pensa que a política é melhor 
da sua maneira. Vejam o Lula. Fez tantas gre
ves que, a cada dia, seu nome desce nas pes
quisas de oplnião, justamente por causa das 
greves. São fatos que precisam ser examina-
dos. ___ _ 

É como õs professores do Distrito_ Federal 
que fazem greve, mas, no entanto, são os que 
melhor ganham neste País. Imaginem quanto 
garih~i um professor do interior, por exemplo, 
de JQarapé~Miriffi, no meu Estado! Não ganha 
nem metade do salário mínimo, e está vivendo 
Já. O que há é- uma desordem social, o que 
quero ressaltar é essa desordem que existe. 

Não podemos pensar que O País se compõe 
apenas de Estados desenvolvidos, que têm 
mais recursos. Não! Quando nos _deparamos 
no Congresso com empréstimos para o Esta
do de São Paulo, são mais de 100 milhões 
de -dólares; quando o empréstimo é para o 
Estado do Pará, são 100 centavos. tum dispa
ratei É por ser contra essa desigualdade, con
tra essa desordem sbciaJ que estamos nesta 
tribuna. 

Há outro fato sobre o qual o Brasn_ vive. 
É a corrupção. Acham que o Estado é corrom
pido, que tudo é corrompido, que todo mundo 
é corrompido,] que todo mundo quer fazer 
negociatas, porque existem muitas por aí. ~s
se é o fato. Então, porque há esse fato da 
corrupçao, esse fãto de cada um tirar partido 
de tudo, o que acontece? Nas leis políticas 
se dir. "Não, você só pode ser candidato se 
estiver insáito no partido, e se não exer:cer 
função Pública, esteja alier se locupletando 
com tudo e vá usar tudo lssq em sua eleição. 
Bem diferente dos Estados Unidos. Por exem
plo, se o Senador Jarbas Passarinho fosse o 
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Governador do meu Estado e quisesse ser 
Governador de novo, poderíamos colocá-lo,_ 
não haveria impedimento nenhum, porque 
não há essa idéia de que está tirando vanta
gens. Nós temos que combater isso. E nós, 
políticos, somos os responsáveis. Nós criamos 
as leis já debaixo da síndrome do furto,_ da 
Síndrome-da falcatrua, da síndrome da dificul
dade. Então, quando fazemos a Lei Eleitoral, 
dizemos: 'Você não pode ser candidato por
que precisa de 6 meses para se desincompa
tibillzar". Outros não podem ser candidatos 
porque precisam se filiar um ano <;~.nte,s. Cm 
ano, por quê? Porque se um cidadão estiver 
num outro Esta-do, ou no exterior e quiser 
se cãndidatar, pode trazer dinheiro e ganhar 
a eleição. 

Nós temos que entrar, realmente, na vida 
democrática e acreditar nos nossos princípios, 
acreditar que som um País sério. Temos que 
combater essa falcatrua, esse roubo_ que há 
por aí. Te mos que combater tudo e passar 
a acreditar em nós mesmos._ A capacidade 
que tem- este País de riquezas e desenvolvi-_ 
mefito é muito grande. Por isso, temos q1.,1e 
também começãr a acreditar niss6_e não estar 
criando coisinhas aqui, coigjnhas acolá, para 
i."npedir que fulano concorra ou que beltrano 
concorra, porque vai prejudicar o outro. 

Sr. Pre_sidente, V. Ex• com esse ar amigo, 
faz um apelo para que eu deixe esta tribuna. 
Deixaremos, então, para mais adiante, um pro
jeto de lei que temos, dentro deste aspecto; 
reduzindo o prazo,para que Governador, Vice
Govemador e prefeito não precisem de seis 
meses. Vamos reduzir para três. Muitas pes
soas para quem falo deste assunto -dizem: 
"Não,_ porque fulano vai ser candidato, beitra
do vai ser candidato." Não pode! Vem logo 
um pensamento nesse sentido. Tem os que 
tirar isso da cabeça~ Temos que fazer uma 
lavagem cerebral e entrarmos, realmente, nu
ma outra cena. 

São esses princípios que nos trouxeram 
aqui. Vou atender a V. Ex' que, com bondade, 
permitiu-me_ alinhavar esses pequenos princí

.pios, na certeza de que,- repito, ao terminar 
- estamos diante de problemas terríveis. É 
o problema financeiro, que diz respeito à fome. 
É o proble_ma político, que se refere aos pa_rti
dos políticos, que estão em desordem. E é 
o problema social, que se refere a essa -desor
dem que aí está. 

Muito obrigado,Sr~_Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Lufz Mey•J 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Iram 
Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. 
PronLmcia o segWnte discurso.. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
antes de iniciar meu breve pronunciamento, 
queria agradecer ao Senador Afonso Sancho 
e ao Senador Jamil Haddad, por pennitirem, 
.antes que S. Be" façam uso da palavra, que 
eu faça quase que um comunicado ao Senado 
Federal e, também, ao Brasil, com relação 
ao acidente que todo o mundo tomou conhe
cimento e que, lamentavelmente, aconteceu 
na minha,. querida Goiânia. 
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A abertura da cápsula de césio· 137, todos 
sabemos, foi um acontecimento lamentável, 
triste, e deixou.seqüelas que não sabemos, 
sequer, quando encerrarão, _ ,-

A época, as coisas caminharam de ta1 forma 
que toda a Nação brasileira começou a recla
mar da maneira de se acondicionar o lixo. 
O próprio Presidente da República chegou a 
aventar a hipótese de se utilizar a Serra do 
Cachimbo, no Pará. Logicamente o Pará con
cordou. Outros Estados também não concor
dariarh e, por fim, ficamos com o- rejeito ra- · 
di cativo. É preciso· que a Nação conheça o 
trabalho do Congresso Nacional, no sentido 
de se encontrar _I,Jfll__ç_~mitério para enterrar 
esse rejeito. _ __ 

co!etadas nos riachos e plantações da região te.t:ritórios. Essas barreira:? constitu(clas pejas 
não_ apresentam qualquer índice de radiooti~ tarifas dão condições privilegiadas de. COO.C:Or
vidade. Todos recordam que em Goiânia o. rênCra à produÇâO local, que nem sempre coo
alarde só foi feito após iilúmeras pessoas se- segue competir, em preço Qü em qualidade, 
rem contamin~QÇ~.s e algumas condenadas à com a de países estr~mgeiros. 
morte. O_ montante de 4250 tambores que Vejam, pOr-exemplo, o caso dos calçãd_o~ 
~Cqntêmolixoradioativáâ~césio-137_êmAba~ bra_sileiros nos Estados Unidos. Os america-
dia de Goiás, apesar de assistidos pela CNEN, nos sobretaxam nossos sapatos para impedir 
não pode continuar sendo_ignorad,o pel_o resto que-nossas-exportações sufoquem a indústria 

_ dª __ s_oçiedade brasileira.e ur_g~ sua-remoção. çieles. O mesmo sedá" no se.tor $iderúrgj~ 
~S-rs. Senadores, a aprovação de um projeto e em diversas outras áfeaS. como a i.!'DprenSa 

de lei s_qbre a destinação 4os depósitos de noticia fartamente. 
lixo atômico há muito se faz necessária. Não Não nos espanta que os Es'tá'dos UriiaOS 
podemos ficar- estáticOs asslstinçio ao de ses- adotem medidas de proteçãó em defesa de 
pero de uma comunidade. Precisamosdisc_y.tir seus iritetesSes. O (jue nós caus? eStupefação 
o assunto e_ encontrar J,Jm local seguro, longe é que os dirigentes da área econômica do 
de qualquer população para os tamboreS com Bfasil eStejam· prOjetanao a- redução das bar~ 
_césib-1~7. O que·ó-correu em Goiània poderia reJt.;ls alfandegárias brasileiras para -favoreCer 
ier acontecido em qualquer cidade do Brasil. os interesses americanos. -

E o que é pior, deparamos, agora, com a
notícia de que tambores utilizados pela Com rs
são Nacional de Energía Nuclear --:- C:NEN 
- para armazenar os rejeitas radioativos do 
addente com a cápsula de césio-137, ocorrido 
em setembro de 1987, em Gotânia, apresen
tam ·corrosão, e vêm provocando manifesta· 
ção dos habitantes de Abadia de Goiás,. que 
é. hoje, onde estão os rejeftos, os moradores 
daquela cidade exigem a sua imediata retirada, 
ameaçando até interditar_ a rodovia BR-60 na 
próxima segunda-fetra, caso o Congresso não 
se manifeste sobre ·as rumos que o lixo radica
tive deve tomar. 

___ Encerrando~ Sr. Presi<l.ente, S.rs. Semidores, Est?mos começapdo a seguir o cáfuiriho 
~.que[ó dizei·que -ó~Oovemador do Estado çl.e do México, do Chile e da Argentina,_ (jue tive~ 

Por este motivo, faço esta' comunicas:ão ao 
Senado F~deral e, aç_roesmÇ) tempo, a<? Con
gresso Naç_ional, pois a população já preocu
pada - e_ com justificadas razões_ - exige 
uma tomada de posição. 

A denúnica do Coordenador da Com.is~o 
Nacional de Ener_gia Nuclear, em Goiâriía, Jú
lío Jansen J,.aborne, publicada no Coi'reio Bra
zi/iense de hoje, de que 27 tambores do pri· 
meiro lote de 150 que a CNEN ut,ilizou no 
auge do processo __ d_e de_sçon~amlnação já 
apresentam corrosão, veto despertar apreen
são nos. moradores da região que há muito 
dormem e acordam amedrontados com o lixo 
atômico. __ 

E não poderia ser diferente, Sr. Presidente, 
porque isso causa pavor. _ . 

Sabemos que os tambores utilizados inicial
mente no armazenamento do lixo radtoativo 
são tafnbores comuns de transporte de com
bustivel, sem o tratamento químico· especia
lizado que garante maior durabilidade a esses 
recipientes. Sabemos, também, que os tam
bores duram· de 2 e meio a 3 anos no máximo 
e que estes são colocados, quando corroídos_,__ 
dentro de tambores maiores. 

Há pouco eu conversava com vári~ S_efia
dores e alguém fez uma colocação interes
sante, que cabe aqui, de que esses rejeitas 
foram acondic_iona_dos em caixas de l;:l_olacha. 
DiscUtíamos o assun_tp com o SenadOr Severo 
Gomes. Pela experiência que temos, goianos, 
e o mundo já conhe<:e, esse é um elemento 
que os dentistas dizem que sfura até milhões 
de anos. E o Seu acOndicionamento em r:_eci
pientes frágeis só podé deixar a -população 
sob tensão. Esse procedimento é ac:ompa
nhado passo a passo pela comunidade de 
Abadia de Goiás. qUe já não se cala perante 
as afirmativas da CNEN de que as amostras 

GOTáS, 6 &·Senador H~nrique Santillo, logo ram suas indústrias d~struídas pela ruinosa 
qUe ãssumiu o GoVeinO,_depafou-se com eS§e Co!l.Cárrêrida: externa, fãciiitada p_e!a derruba. 
acidente e trabalhou -mcansavelm_ente pata so- âa das-tãrifaS-àâUãneii"aS. -

_Lt~,_ç_iopar 9. problema. Mas o que pode o Gover- Um problema dessa graVidal:fe~ que afeta 
no do Estado, Srs. Seriadores. fa2:er. para cui- virtualmente todas as empresas deste "?aiS, 
dar de um assunto que extrapola o nível nado- não pode ser resoivido Por doiS oU tres buro-
nal~ que é qUestão intemaclánal? _ . . cratas, nã -penumbra de um gabinete, servindo 
. O_ Senhor Pr.esldéJlte da República, em ~· -- _ Deus sa.b§ a que interesses. Aliás, a compe~ 

municado à Nação, informou que nós já havia- _ tência número um do Côngfesso; eStabeleCida 
-mos_fechadO.Q_~írculo ÔQdQmínio-do átomo. pela Cosn_tituiÇão, _é dJspor _sobre o sistema 
Eu disse, certa -feita, ne.;ta Casa: Ciue de_sQraça! tributário da União, como selê-no arl. 48. Logo, 
Fllenios ísso com a inteligência do homem, é nO -conQresso que a queStão deve ser deba~ 

.mas. desgraçada.Jl!ente,. não sabemos o que tida, abertamente,_ com ampla partk:tpaçáo de 
[azer__com _o liXo~ E hoje' Abadia de GoiáS:_ se todOs Oú1etores envo!Vidcil: -- · 
lev~ta e diz _que _pode, inclusive, interditar a _ Tendo em vista a ameaçacque :Palia sob_r~ 
BR-60. - · · - - _ qs interesses· naciOnais, -Sr. P~esidente,)enho 

É- preciS-o_ que o Corigresso Nãc.ional, fme- a hoi-tra de encaminhar_ à Mesa do S~?'d9 
çliatamente legisle sobre a questão, pois isso o seguiri{E;! requerimento: - -
pode acotltecer em qualquer Est<l.çl.o, em q_ual~ 
quer município, porque essas cápsulas de cé- REQ(JERIMENTQ 
slo estão espalhadas por todos os municípios Nos termos do art. 239, I, -do Regimento 
brasileiros, sabemos, e aí não teremos destina- do Senado, r~ueiro· do_ Senhor Ministra-
ção para o lixo atômfCo -é precisO, realm~n- Chefe do Gabinéte CMI dã -Pre:Stdência 

- ~·- _que o Congresso Nacional legisle sobr~ da .República informações sObre a Refor-
-a questão, im~diatamente. J:: o apelo que faço ma da Tarifa Alfahdegária, ~m·an.dame.n-

ao_s ri1e1.,1s pares, Já há matéria sobre o assl.!nto -. tO nà CofriisSâ6 de Política Aduaneira, su-
e espero que posSamos nos pronunciar, ime- -bordinad~ ao Ministério da Fazenda. . 
dl~ta!TI_e_nte, para encqntrar a soluçãO em cará- Sala das Sessões, 8 de junho de 1989. 
ter definitivo. - - -Senador Severo Gomes. 

Mais_ uma vez, agradeço aos Senadores Era o que tinha a d_iz_er, Sr. Prt;$idente. 
Afonso Sancho e J_.;lmil Haddad por terem ce-
dido esse _tempo e agradeço, também, à Casa. 
E'>perd·quepossamos sensibilizar o CQD.àres
So Nac.tonal ~ fesolve~, em caráter definitivo, 
essa qUestão do lixo radioativo, que é um pro~-
blen1a erifrentado pelos brasileiros. 

E_ra o que tinha a díii!r, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O Sr. Severo Gomes - Sr. Presidente, 
peÇo a palavra para uma comunfcação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya) 
- Conce_d_o a palavra ao nobre Seo_a_d_or Seve
ro Gomes. 

O SR. SEvERO-GOMES (PMDB - SP. 
Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, 
Srs Senadores, todas as nações do mundo 
adotam proteção alfandegária para garantir a 
sobrevivência das empresas situadas em seus 

O SR. PRESIDENTE (Antônio luí.Z Maya) 
_,_Concedo" a palavra ao nobre Senador Afofl
so Sancho. 

O SR- AFONSO SANCHO (PDs-cE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o mundo vem-se subdi
vidindo em acordos .de integraçâo que Somen
t~ ten1 uma finalidade: a de procurar, cada 
vez mals, o relacionamento liberal entre as 
nações. __ ______ __ __ 
- Assim foi o_ primeirç. bloco_ na Europa, co

nhecido como mercado comum europeu -
MCE, que já em 1992$Ç: tornara uma unidade 
c:omercial que atingirá também países africa
nos. 
· O segundo bloco é o mercado <::omum do 

leste europeu lideJQ.do pela União Soviética, 
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revitalizada pela reestruturação- eeonômica, a 
Perestroika. 

O terceiro bloco é resultante do acordo co
mercial dos Estados Unidos com o Canadá, 
que segundo se comenta, serão incluídos o 
México e a B.ada do Carlbe, formando, portan
to, o primeiro bloco no mapa de um mundo 
novo. 

O quarto bloco está sendo feito discreta
mente entre o Japão, Coréia do Sul, Taiwan, 
Singapura e Hong-Kong, e que poderá ser 
indufdo também as Filipinas, Malásia, a Tai
lândia e, até quem sabe, a China. 

O acordo entre os Estados Unidos e o Cana
dá, ao entrar em vigor anuJa imediatamente 
as tarifas sobre produtos como: computado
res, alimentos para animais, couros, peles e 
uísque, e nos próximos dez anos, a maioria 
de outras tarifas bilaterais deverão ser elimi
nadas. 

Como segUrança deste acordo, no hemis
fério norte foi criado o mecanismo de solução 
e disputas aproveitada pelo Canadá, ficando 
estabelecido um painel formado por dois ca
nadenses, dois norte-americanos e um presi
dente aceito pelos dois governos dos países 
signatários do acordo que ficarão com o poder 
de aumentar, redurir ou eliminar impostos e 
até de derrubar decisões adotadas por um 
tribunal, algo que os Estados Unidos nunca 
tinham permitido, e ainda mais uma comissão 
judicial com três juízes binacionais que julga
rão os recursos cOntra decisões tomadas pe
los painéis. 

Um ponto importante do acordo é que o 
mesmo pode ser anulado com unnlviso pré
vio de seis meses. 

O sistema financeiro, dentro do conjunto 
deste acordo poderá operar livremente, atento 
às legislações específicas. 

As barreiras para investimentos ficam redu
zidas. 

Os turistas norte-americanos e canadenses 
poderão voltar aos seus países, com produtos 
livres dé impostos a partir de 1998~ 

Ressahando o acordo Estados Unidos e Ca
nadá, ao qual se juntam os acordos parciais 
com o México e com a· Bacia do Caribe, for
mando um embrião de um mercado norte-a
mericano, explica o embaixador brasileiro nos 
Estados Unidos, lembrando um livro extraor
dinário, "Jangada de Pedra", de José Sara
mago Pinheiro, em que a Península Ibérica 
se desliga do -continente europeu, nos piri
neus, e passa a vagar no oceano at~ voltar 
a reinserir-se na Europa, e conclui: 

"Hoje em dia, economicamente, a 
América do Sul está um pouc-o assim. 
É como se o Canal do Panamá houvesse 
um corte, e ela estivesse boiando aí no 
mar, não sabendo se vai para a área do 
Atlântico, para o norte, para o sul, se é 
um terceiro mundo, se é ... " 

COntiiiliando o embaixadOr brasileiro nos 
Estados Unidos, Marolio Marques Moreira: 

"Estamos num certo momento de 
transição. Um momento em que temos 
que levantar as antenas, ligar os radares 
e os sonares, para ver onde vamos. Só 

com o -vento se vê para onde sopram 
nossas aspirações e os nossos desejos. 
Acho que ficar isolado nesse mundo é 
extremamente ... seríamos _uma única re-

-gião do mundo sem nenhuma âncora." 

Ainda se referindo às transações comerciais 
o embaixador brasileiro em Washington afir
mOu que ·~do total das exportações brasileiras, 
28% vão para os Estados Unidos e 30% para 
a Europa, sobrando o resto para todos os paí
ses". 

Acrescentando mais: "A opção por um- õ-u 
outro bloco não seria o que mais nos conviria". 

Assim sendo, precisaríamos criar uma espé~ 
cie de nicho em cada um desses mercados 
para nossà Produção, normalizando as rela
ç!Ões fmanc_eiras, já que- é na área financeira 
que essa globalização se dá de maneira mais 
completa. 

Lembra, ainda, o embaixador qUe as econo
mias do mundo se transferiram de Veneza e 
Gênova para Amsterdã e Antuérpia, na época 
do renascimento, e depois para Londres e de 
lá para Nova forque. 

Hoje está ocorrendo uma transferência de 
Nova iorque para T ôquio. 

E para ilustrar o nosso embaixador afirma 
_que o coméi"clo transpãdfico já é o dobro 
do transatlântico. E os Estados Unidos são 
os beneficiários dos dois comércios. 

Por outro lado, a Europa, hoje em dia, está 
vivendo um renascimento, afirma o embai· 
xador.- -
--eomparanao O"europessimismo" e a "eu-

-roesderose", de dez anos atrás, com uma "eu-
roeuforia" descente, esPera que os blocps 
econômicos em formação no mundo não se
jam fe_chados, excludentes, e, sim, pontos de 
irradiação econôiilica, advertindo ainda aque· 
!e ilustre diPlomata que o Brasil precisa neces
sariamente pensa' o seu desafio perante a mo-
demídãàe. -- -

Isto não é um problema apenas comercial, 
não é apenas uni problema de inserção do 
Brasil num mundo em transformação, mas, 
sim, um-problema do B-rasil na mod~t:nidade. 

Eritende 0-eritbaixador que a sociedade bra· 
sileira do setor privado, tanto do agrícola, co
mo do industrial e do-comercial, já possuem 
essa mentalidade mais modema, que é a men
talidade da necessidade de uma integração 
corrtpetlttva: - -

_E:__ complet<!= 

"Não uma entrega servil, mas uma inte
gração dinâmica e realmente combativa, 
modema e soberana," 

Finalmente adverte: 

"Há uma outra corrente que ainda se
gue velh_()S ditaciQ_~ que procuram uma 

_ilusão -âa autarquia brasileira_. do encap
s-ulamento da economia brasileira, que 
vêem esse jogo do intercâmbio comercial 
no sentido mais amplo, que inclui inter
câmbio de bens e serviços, como um jo
go de soma zero. E nós temos de encarar 
isso, _claramente, como -um jogo que so
ma mais do que zero." 

O Sr. Albano Franco - Nobre Senador 
Afonso Sancho, V. fr me êoncede um aparte? 

O SR. AFONSO SAI'ICHO- Com mul
to prazer. 

O SR. ALBAI'IO FRANCO - Estamos 
ouvindo com a devida atenção o pronuncia
mento de V. Ex" e desejamos parabenizá-lo 
por trazer, na tarde de hoje, para esta Casa, 
um assunto da maior importância para o País, 
qual seja, a integração latino--ameriçana, prin
_cipalmente a possibilidade da criação do Mer
cado Comum Latiilo-Americano. Inclusive, 
aproveito este aparte para informar a V. Ex" 
que trouxemos há alguns meses o Secretário 
Executivo da Comunidade Económica Euro
péia, Sr. Jacques Delors, para falar e disc-orrer 
a respeito da possibilidade,_ aqui entre nós, 
desse Mercado Comum Latino~Americano. 
Também. por justiça, o próprio [tamaraty já 
tem tomado as primeiras providências nesse 
sentido. E nós, através das entidades empre
sariais brasileiras, não só da AILA -Associa
ção Industrial Latino-Americana, mas até mes
mo com a próprfa ALADI, temo-nos preocu
pado porqoe entendemoz; que o MercadÕ Cp
mum Latino·Amerfcano é a saída, não só em 
termos políticos·sodais, mas principalmente 
em termos económicos. Acionando e racioci
nando nesse sentido, parabenizo V. Ex~ pelo 
pronunciamento que faz na tarde de hoje. 

O SR. AFONSO SAI'ICHO -Agradeço 
ao ilustre Colega Albano F rance pelo aparte. 

V. fr. é uma autoridade no assunto, porque, 
além de ser um dos Senadores mais ativos 
nesta Casa, é também o Presidente da maior 
entidade _de classe empresarial e industrial, 
que é a Confederação Nacional da Indústria. 

Realmente, temos necessidade de não so
mente fazer o noSso Mercado Cóml.lm Latino
Americano,- rna1> também nos ligarmos aos 
outros mercados para que não deixemos pas
sar essa oportunidade e, no futuro, sermos 
censurados pelos que nos substituírem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,esta exposi
Ção clara,-Õbjetiva, competente e patriótica da
quele nosso patricia em missão J'!OS Estados 
Unidos é realmente uma oportunidade de se 
acordar para a realidade que o mundo todo 
atravessa, com seus __ acordos de integração. 
O Brasil não pode jamais- ficar isolado, e, por 
conseguinte, Com prejuízos de se manterem 
os mais inteligentes vínculos de relacionamen
to com os blocos do Mercado Comum Euro
peu, do leste europeu e da Ásia. O nosso cami· 
nho deve ser puxar para o Brasil o acordo 
de interligação ~tados Un!dos·Canadá que 
já se estende ao Mêxico e, possivelmente, à 
Bacia do Caribe, o que significa dizer que está 
chegando às nossas_ portas e não podemos 
perder _esta oportunidade com posições rldí· 
cuJas de terceiro mundismo, mesmo porque 
o nosso País, queira ou não, quebrou certas 
regras diplomáticas, não participando deste 
bloco_ de subdesenvolvimento. 

Somos uma naçáo em franco _desenvolvi
mento, em que até mesmo a sua região mais 
subdesenvolvida, que é o Nordeste, deseja de· 
senvolver~se_ e onde as nossas riquezas ainda 
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não foram- arranhadas, como a da minera
logia, agricultura_ e, por que não dizer também, 
a industrial, que ainda tem grandes chances 
de crescer. 

Assim sendo, Sr. _Er~sidente, Srs. senad-o
res, temos uma missão muito importante a 
cumprir neste fim de séc.!..llO, ~ fim de que 
os nossos filhos e os nossos netos não nos 
acusem no futuro de termos perdido a oportu
nidade de transformar o Brasil num País forte 
e desenvolvido, mesmo porque se sabe que 
talvez existam poucas nações no mundo onde 
o investidor possa gozar q tranqüilidade que 
reina aqui, já que não estamos sujeitos às 
guerras, não temos terremotos, não temos vul
cões e o povo é realmente composto de gente 
que tem a cordialidade de receber e respeitar 
os que aqui chegam, bem intencionados. 

Fína\izando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
apelo aos futuros candidatos à Presidência da 
República para que coloquem em seus planos 
de govemo a necessidade de o Brasil entrar 
nos acordos de integração, a fim de que pos
samos ter condições de proporcionar aos dois 
milhões de mão-de-obra que surgem todos 
os anos em nossq P.ÇJis, os empregos neces
sários às suas subsistências e de seus familia
res. (Muito bem!} 

Era o que tinha a di:zer, Sr. Presidente. 

(Durante o discurso do Sr. Sériâ·aq~; 
Afonso Sancho o Sr. Senador Antonio 
Luiz Maya, Suplente de SecretJriq deixa 
a cadeira da Presidência que é ocupada 
pelo Sr. Senador Nelson Cameiró, Presi
dente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projetas q"ue serão lidos 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 140, DE 1989 

Dispõe sobre a ascensão funcional pre
vista no a_rt. 6"' da Lei iJ9 5.645, de 1 O 
de dezembro de 1970. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ A ascensão funcional a que se refe

re o art. 6"da Lein" 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, far-:se-á mediante o preenchirriento 
de çargo ou emprego vago ou a transforma
ção do cargo ou emprego ocupado pelo servi
dor habilitado em concurso específico. 

Art. 2° A Secretaria de Recursos Huma
nos da Secretaria de Planejamento e Coorde
nação é autorizada a transformar cargos ou 
empregos destinados a reª-l_i_zaçâ_o _de ascen
são funcional dos servidores déJ. Administração 
Federal direta e das autarquias federais, nos 
termos das normas legais e regulamentares 
pertinentes. · 

Art 3° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. . 

Art. 4o Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Em virtude dos motivos a seguir expostos., 
submeto à consideração do Congresso Nas:;:jo-

na! projeto de lei que dispõe sobre a ascensão 
func:lonal dos servidores_daAdministração Fe
deral direta e das autarquias federais, perten
centes ao Plano de_ Classificação e Redistri
buiÇão de- Cãrgos e Empregos de que ti-ata 
a Lei n~ 5.64-5, à_e 1 O de dezembro de 1970. 

A referida Lei no 5.645, de 1970 (estabele_ce 
djretrizes para a implantação do atual Plano 
de Oassificação e Redistribuição de Cargos 
e_Empregos), prevê a realização de ascensão 
funcional para os respectivos sei-iridores, a 
. qual, anteriormente à promulgação da atual 
Constituição, era efetuada, inclusive, através _ 

_da trãnsformaç_?lo do cargç ou emprego ocu~ 
pado pelo servidor habilitado em concurso es: 
pecífico~ Essa transformação encontrava am~ 
paro no Decreto no 85.645, de 20 de janeiro 
de 1981. 

.O art. 48, ite_rn X. da Constituição_ em vigor 
estatui que a transformação de cargos ou em
pregos-públicos será objeto de lei. 

Uma das maneiras de tornar viável a aplica
ção do instituto da ascensão consiste em apró

-veita_LOS cargos -de lotação criados com base 
em normas específicas, nós órgÃos da Adrni· 
nistração Federal direta e nas !l,utarquias fede
íclis, desde que destinados a essa ascensão 
~ observad..a.s as nornias pertiil.entes. 

Pªra tanto, toma-se necessária a autorizá
ção leglslativa a fim de o POder EXecutivo prO~ 
ceder à transfonnação do cargo ou emprego 
ocupado pelo servidor, habilitado no concurso 
exlgido como condição imprescindível à as
censão funcional. 

Sala das SesSões, 8 de junho de _1989. :-:
Senador Mauro_ Benevides. 

(À Comtssão de ConsUtuiçáo, Justiça 
e ,Cidadania) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 141, DE 1989 

Regula as atividades, disciplina a re_s
ponsabUidade civil e criminal de notâribs~ 
ofidais de registro e seus prepostos, e 
define a fisf.::alização de seus a.tos de o(fcio 
pelo Poder Judiclário: 

O "-congresso Nacional, decreta: 

CÀPITULOI 
Dos Conselhos Federal e Regionais 

Art. 1 o Os serviços Notariais e de Registio 
são exercidos, em caráter privado, por delega-

_ção-da União Federã.I. -
Art 29. São criados o Conselho Federãi_e 

os Conselhos Regionais, que são Órgãos su
pervisores da étfca profissional em -toda a Re
pública e, ao mesmo tempo, julgadores e dis
ciplinadores da classe, cabendo-lhes zelar e 
trabalhar, por todos as meiOs ao seu alCance. 
·pelo· perfeito desempenho ético profissional 
e pelo prestígio e bom conceito dos serviços 
que executam. · 

PaJágrafO único. O Conselho Federal e oS 
Conselhos Regionais de que trata este artigo 
constituir-se-ão em autarquias feder"ais, sendo 
cada Liin deles d_otado de personalidade jurf
diát de Direito Público, corri autonomia admi
nistrativa e financeira, não lhes sendo aplicá-

veis as disposrções legais referentes a autar-
quias ou entidades paraestatais. . 

Art. 3" O Conselho Federai terá sede na 
Capital da Repúbtlca e administração efn todo 
o território nacional, ao ·qual ficam subord(~ 
nados os ConselhO$ Regionais e, em cada Cã.
pital de Estado e de Território e no Distrito 
Federal, um Conselho Regiõnal, denominado 
segundo os seus poderes, que alcançarão, res
pectivamente, as áreas do Estado, do T erri-
tótloé do Distrito Federal. - _· -- - --· 

Parágrafo único. A crilério ·dOS Consélhos 
Regionais, poderão_ ser criad_as __ s_u_Pseções, 
compreendendo_ um oU mã.is in.unkípios. 

Art. 4~ O mandato dos membros do Con
selho Federal e dos Conselhos _Regionais de 
Notários e_ Re.gistradores será exercido ein ca
ráter gra.Íuito e terá a durBção de 3 (três) anos, 
permitida a reeleição. 

Parágrafo único. Os membros efetivos e su
plentes serão eleftos Por e:Scrutínio"Secreto e 
maioria absoluta de votos _em assembleia Qos 
delegados dos Conselhos Regionais. 
~ 59 os membros efetivos é-suplentes 

elo Conselho Federal dcverã9 c6f-itiir, à época 
da_respec::tiva eleição, pelo menos 5 (dnc:o) 
anos de efetivo exercício da titü1elríaaâe de 
serviçO r:totarial ou registrai, para os Conselhos 
Regionãis~- o prazo mínimo Será áe· 2 (dois) 
-àhos. · -

Art. & O Conselho Federal e os Conse
lhos Regiohais serão representados civll e judi
cialmente por seus respectivos Presidentes. 

- c:APITULO II 
D_o~Conselho F~deral 

Art. 79 O Conselho Federal de Notários 
e. Registradores c:ompor-se-á de 15 (quinze) 
membros efetivos e outros tantos suplentes, 
todos de nacion.aliçiÇJde brasileira. 

Art. & _ Na primeira ~eunião do ConSe-lho 
Federal será eleita a sua Diretoria,_coTnposta 
de Presidente, Vlce-Presidente, Primeifo -e Se
gundo Seçi"etários e PriiT!eiro e Segundo Te
&aureiros._ cujas _atribÚições e nisponsabilida
des deverão constar deis EstatutoS a-- serein 
expedidos em decorrência desta lei. 

M g~_ São atribui_ções do Conselho Fe-
deral: - .. - · · 

i!t) elaborar o seu Regimento Interno; 
b) aprovar os Regimentos Internos dos 

Conselhos Regionais; 
C) eleger sua diretoria; 
d) aprovar o Código de "t:tica, ouvidos OS 

Cõifsel~os Regionais; 
e) promóver quaisquer diii9ê0CfãS ou verifi

Cações relativas ao funcioi'tan:a.ento dQS Conse
lhos Regioriais e adotai-; quando necessáriás, 
providências convenientes a bem da sua -efíCá
ci8 ·e regUlaridade, inclusive ã eventual desig
nação de Diretorla ProVisótla; 

D expedir in-StruÇõ.es necessárias à- iilStaia
çã.o e ao bom funcionamento dos COnSelhos 
ReQ!ona!s e tomar conhecimentO-de -ijt.iiils-
quer cruestões susCitadas pelos Conselhos Re
gionais e réSolvê~tas; 

g) prestar ao Congresso NacíOnal, ou a 
qualquer _fie suas CaSas, senipre ·que sOlici
tado, as informações e asseSSorarriento com 
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respeito às atividades dos s_eiVi.ços notariais 
e registrais; _ _ 

h) apreciar, em grau de recurso, as deci· 
sões dos Conselhos Regionais~ espedãlmente 
as de natureza disciplinar; 

I} avocar, de ofício, e por iniciativa de inte
ressado ou dos próprios Conselhos Regionais, 
os procedimentos a estes afetos, quando exce
didos os prazos de apreciação e decisáo; 

j) aprovar e submeter ao Ministério da Justi
ça, para homologação, as tabelas de emolu
mentos elaboradas pelos Conselhos Regio
nais; 

1) apreciar as representações de natureza 
disciplinar ou administra-tivas apreSentadas 
contra seus próprios membros ou integrantes 
dos Conselhos Regionais, ·eJetivOs ou si.Jplen: 
tes, quando disserem respeito à atuação des-
tes como Conselheiros; -

m) encaminhar ao Ministro da Justiça, para 
investidura, a indiCação dos habilitados em 
concurso público ou de remoção, na forma 
do § 3o do art. 236 da CCifiStituição Federal; 

n) conhecer e decidir ·as-representações e 
denúncias formuladas pelos Juízes fiscalíia
dores, pelo Ministério Público ou pela Defen~ 
seria Públíca; 

o) preservar _os planos de divisão dos servi
ços notariais e registrais apresentados pelos 
Conselhos Regionais e a se efetivarem pOf 
ocasião da primeira vacância, inClusive na hi
pótese de desmembramento de Município ou 
Comarca; 

p) organizar sua Secretaria e respectivos 
serviços auxiliares; 

q) dar posse aos dirígentes-e membros dos 
Conselhos Regionais; 

r) encaminhar ao Tribunal de Contas da 
União ·o balanço e as contas do próprio Conse
lho Federal, examinar e aprovar as contas dos 
Conselhos Regionais para encaminhamento 
ao mesmo Tribunal; 

s) propor ao Poder Executivo, por intermé· 
dio do Ministério da Justiça, a elabOração de 
mensagem contendo alteração da presente 
lei; 

t) designar Comissão Provisória composta 
de, no mínimo, 3 (três) membros, para dirigir 
os ConSelhos Regionais, quando estes, por 
quaisquer circunstâncias, ~ão se instalarem; 

u) resolver os casos orniss.o.s dos E.statutos 
e do seu Regimento Interno. 

Art. 10. A rendado Conselho Federa! será 
constituída de: 

a) 2Q% (vinte por cento) da totaUdade do 
Imposto Sindical pago por notários e registra· 
dores; 

b) 113 (um terço) da taxa de expedição de 
carteiras profissionais; 

c) 113 (um terço) das multas_aplicadas pe
los Conselhos Regionais e a totalidade das 
que aplicar; 

d) 113 (um terço) das anuidades percebi-
das pelos Conselhos Regionais; 

e) doações e legados; 
f) subvenções oficiais; 
g) bens e de valores adquiridos -

~CAPíTULO III 
-Dos Conselhos Regionais 

Art. 1 _l. Os Conselhq_s Regionais serão _ 
instalados de acordo com o estabelecido no 
art. 3° desta lei, e serão compostos de no míni
mo 5 (c!n_co) e no máximo 21 (vinte e um) 
membros efetivos e outros tantos suplentes, 
propordorialmente ao número -de inscritos e 
segundo dispuserem os Estatutos. 

Parágrafo único. Nas unidades da Federa
ção em que inexistir o número mínimo de 
inscritos que vier a ser estabelecido nos Esta
tutos, os serviços notariais e registrais serão 
superentendidos pelo Conselho Federal, que 
designará uma Comissã"o Diretora Regional, 
composta de, no mínimo, 3 (três) membros, 
na forma· e para-os-fins previstos nos mesmos 
Estatutos. 

- Art. 12. Os membros efetivos e suplentes 
dos Conselhos Regionais Serão todos brasi
leiros e ,eleitos em escrutínio secr_eto, por 
maioria absoluta de votos, em assembléia dos 
inscritos de cada unidade federativa e que es
tejam em pleno gozo de seus direitos. 

Art. 13. A Diretoria de cada Conselho Re
gional compor-se-á de Presidente, Vice-Pre
sidente, Primeiro e Segundo Secretários e Te
soureiro. 

Art. 14. São atribuiçôes dos Conselhos 
_Regionais: _ 

a) elaborar a proposta de seu Regimento 
Interno, submetendo-a à aprovação do Conse
lho Federal; 

b) fiscalizar o exercício da profissão de no-
tário-e regiStrador; -- --

c) conhecer, apreciar e decidir os assuntos 
ati_nentes à ética profissional, Impondo as pe
nalidades que couberem; 

d) zelar pela conseiVação da honra e da 
independênCia do Conselho e pelo livre exer
cício legal doS direitos dos notários e registra-
dores;- - -

e) promover, Por todos os meios ao seu 
alcance, o-perfeito desempenho técnico e mo
ral da profiSsão, seu prestígio e bom conceito; 

f) expedir carteiras profissionais; 
- g) elaborar planos de adequada_ e melhor 

divisão dos _sérviçÔs nõlariais e registrais, aten
didos critérios populacionais e sócio-econô· 
micos, encaminhando-os ao Conselho Fede
ral para aprovação; 

h) publicar relatórios anuais de seus tr8ba
Ihos,_ encaminhando-os ao Conselho Federal, 
juntamente com o balanço e_ a prestação de 
contas; 

j) exercer os atas cuja competência lhe te
nha sidO Jegalrriehte deferida; 

j) expedir instruções para a correta execu~ 
çáo dos serviços, ex-officio oU atendendo soli
citações que lhes sejam dirigidas, prestando 
assistência técnica, sempre que necessário; 

1) realizar os cOncursos previstos no § 3" 
do arl 236- da Constituição Federal; 

m) eleger 2 (dois) delegados à assembléia 
de que trata o parágrafo único do art. 4" desta 
lei; 

_!J) elaborai as tabelas de emolumentos, 
~-ubrnetendo-as ao Conselho Federal, para 
apreciação; aprOvãção e encaminhamento ao 
Ministério da Justiça; 

o) determinar o horário de funcionamento 
e atendimento dos seiViços notariais _e regis
trais situados na sua área de competência; 
- p} r~solver os casos omissos de seUs Regi~ 
mentes Internos. 

Art. 15. A renda dos Conselhos Regionais 
será constituída de: 

-a) taxa de inscrição; 
b) 213 (dois terços) da taXa de expedição 

de carteira profissional; 
c) 213 (dOis terços) das multas que aplica

rem; 
d) 213 (doiS terços) das 6iluldades recebi

das; 
e) doações, legados e contribuições de 

qualquer natureza; 
fl subvenções oficiais; 
g) bens e de valores adquiridos. 
Art. 16. São obrigatoriamente inscritos 

nos respectivos Conselhos Regionais: 
a) tabeliães de notas; 
b) tabeliães de notas e registro de contratos_ 

marítimos; 
c) oficiais de registro de imóveis; 
d) oficiais de registro de títulOs e documen

to e de registro civil dél$ pessoas jurídicas; 
e) oficiais de registro de protesto de títulos; 
f) oficiais de registro civil das pessoas natu· 

rais; 
g) oficiais de registro de interdições e tute

las; 
h} oficiaís de registrei de âistribuição; 
i) distribuidores privativ_os dos serviços 

enumerados nas alíneas de a a_g 
Parágrafo_ único. Possuindo o s~rviço atriw 

buições anexas, o notário ou registrador deve
rá indicar, quando da inscrição, em que condi· 
ção deseja ingressar. -

CAPITULO IV 
Das atribuições e competências 

de notários e registradores 

Arl 17. Os atOs pratlcéidoS pOr ricitários 
e registradores gozam de fé pública e poderão 
ser firmados por prepostos indicados pelos 
titulares e p_re~amenfe- autorizados pelos res
pectivos Conselhos Regionais. 

Art. 18. Aos tabeliães de n()tas compete: 
a) exercer a fé pública nas relãções de direi

to_privado que as estabeleçam ou se declarein 
sem controvérsia judidal; 
- b) acolher, Interpretar e formalizar juridica

mente e vontacte das partes; 
ç) intervir nos atas e negócios juridicos a 

que as partes devam ou pretendam dar fonna 
h~:9a! ou autenticidade~ redigiitdo e autorizando 
os instrumentos adequados, conservando os 
o!iginais e expedindo cópias fidedignas de seu 
conteúdo. 

Parágrafo únicO. Compete, ainda, aos ta
beliães de notas expedir certidões de atas e 
documentos que constem em seus livros e 
ai-quivos, praticando todos Os demais atas ine· 
rentes à função. 

Art. 19. AOs tabeliães de notas compete 
com exclusividade: 

a) lavrar escrituraS póblicas; 
-b) lavrar testamentos públicos, revogações 

destes e aprovar os cerrados; 
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c) lavrar atas notariais destinadas à autenti~ 
cação de fatos: 

d} lavrar procuração e substabelecimento~ 
e) expedir públicas~formas e aut.entlcar có

pias de documentos avulsos; 
f) reconhecer letra$, sinais e formas; 
g) registrar assinaturas mecânicas e reco~ 

nhecê-las; - -
h) autenticar microfilmes e ·cópias de seus 

atos deles extraídos; 
i) extrair traslados de seus ates; . 
j) conferir autentiçidades e documentos 

awlsas. _ _ ____ _ 
§ 1 e É privativa do tabelião de_notas a Iª~ 

vratura de atas tra_nslativos de_ irnóv.~is. e de 
direitos a eles referente_s., _ 

§ 2"' Nas escrituras públicas relativas à pri
meira aquisião de ·imóvel residencial com r~ 
cursos do Sistema Fin;:mceiro de HÇI_bitação, 
os emolumentos serão reçiuzldos 9e 50% ( cin
qüenta por cento) relativamente à parte finan
ciada. 

§ 39 -Tratando-se de aquisição de imóveis 
construídos pelas Cooperativas Habitaclonais, 
os emolumentos serão reduzidos em 80% (oi~ 
tenta por cento) nas edtficações de até; 80 
m-2 (oitenta metros quadrados), e de 75% (se~ 
tenta e cinco por cento), nos demais casos. 

Art. 20. Integra a atividade notarial: 
a) avaliar a identidade, capacidade e repre-

sentação das partes; 
b) aconselhar, com imparciabilidade e in

dependência, os interessados, instruin.dó-=Se 
sobre a natureza e as conseqüências do ato 
que pretendem realizar; 

c) redigir os instrUmentos públicos, utilia 
zando os meios jurídicos mais adequados aos 
fins em vista; _ 

d) apreciar, em negócios imobiliários, a 
prova domtnial. - . 

Art. 21. É facultado aos tabeliães de notas 
realizar todas as gestões e diligências neces
sárias ou convenientes ao preparo e eficácia 
dos ates notariais, requer~ndo o que couber. 

Art. 22. Incumbe ao tabelião de notas: 

Art. 27. . Os tabeli_ã~~ de notas com uni c.,. 
rão, obrigatoriamente, ao respectivo Conse
lho, a realização e a revogação-de testamento. 

_Art. 28. Aos registradores de imóveis, de 
títulos e documentos e de registro civi1 das 
pessoas jurídicas, de registro civil das pessoas 
natu(ais e de interdições e tutelas compete 
~ prática dos atos relacionados na Lei de Re
gistras Públicos e demais leis ordinárias, para 
autentiçidad_e, segurança e eficácia dos atos 
jurídicos. 

Art. 29. Aos c~gistradores d_e prot~stos de 
títJ.JlQs_ compete, Com excluSividade: 
_ .a) .apontar títulos cambiais e outros docu

rmmtos _cujo protesto seja deteiminado pela 
lei par~ a prova e conservação de direitos; 

b) intimar os devedores âos títulos para 
aceitar, devolver ou pagá-las4 sob pená de pro-
te?l;o;___ . --. 

_ ç) receber o pagamento dos títulos apo~ta-
doS, dando quitação; -

d) lavrar o protesto, registrando o ato em 
livro próprio, em microfilme ou sob outra for
ma de doc_umentação; 

e) acatar o pedido de deslstênda do pro
testo formulado pelo apresentante; 

f) averbar:. 
-~ r- o_ cancelamento de protesto; 

U-as alterações necessárias para a atuali
zação dos registras efetuados; 

g) e:l{pedir certidões de atos e documentos 
que constem em seus livros e arquivos. 

Art. 30. Aos tabeliães de notas e registras 
de contratos marítimos incumbe: 

a) lavrar os ates, contrato_s e instrument9s 
relatiVos a transações de embarcações a que 
as partes devam ou queiram dar forma legal 

_ d~ escritura pública e maior autentiddade; 
b.l_registrar os documentos da mesma na-

lur_e_z_a;~ __ _ 
ç)~reconhecer firmas em documentos des

tinados a fins de direito rnan1imo; 
d) expedir certidões relativas aos ates prati-

cados._ . _ 
Att..__3__1. Aos registradores de distribuição_ 

a) adotar sinal público na auteriticãção de 
documentos que expedir em razão do ofíclo; 

b) abrir, numerar, rubricar e encerrar os li· 
vros do serviço, fac~ltado o uso de_ cha~c_ela-" __ 

Art 23. E livre a escolha cl_o tabeh_ao de 
notas, qualquer que seja o domtcílfo das parteS 
ou o lugar da situação do bem objeto do ato 
ou negócio. 

e __ _distribuidores privativos compete: · 
a) quando previamente exigida, proceder 

à distribuição eqüitativa do serviço aos oficies 
çla mesma natureza, registrando os ates prati
ca_do.s; _ 

Art 24. O tabelião de notas não poderá 
praticar atas fora _do Município para o qual 
tiver sido habilitado. 

Art 25. São requisitos formais essenciais 
·do instrumento público notarial: 

a) redação em língua n_adonal: 
b) localidade e clotac 
c) nomeação dos comparecentes; 
d) assinatura dos comparecentes, quando 

for o caso; 
e) assinatura do tabelião ou de seu subs

tituto: 
f) certidões e [rnpbstos exigidos por lei. 
Art. 26. Enquanto viver o testador, não se

rão fornecidas c_ertidões dos testamentos, sal
vo se ele, no momento da lavratura, dispuser 
de forma diferente. 

b) anotar, sob a fornia de registro, as comu
nicações recebidas dqs re$pectivos serviços, 
quando estes forem de livre escolha dos inte
ressados; 
· c) _expedir certidões de atos e documentos 

que constem em seus livros e arquivos. 

CAPITULO V 
Das responsabilidades administrativa, 

civil e criminal 

_Art. 32~ Os notários e registradores serão 
administrativamente resp.onsáveis pelos ates 
praticados nos serviçOs de que são os titulares. 

Pará,_grafo_ único, A responsaJ?ilidade ad-: 
ministrativa resulta de atos praticados ou 
omissões ocorridas no desempenho da ativi
dade notari~l ou registral, ou forÇ; dela, quando 
comprometedores da dignidade e do_ decoro 
àª profissão. 

Art~ 33. Os notários e os registradores 
responderão civilmente por prejuízos causa
dos ao Erário Público ou a terceiros em decor
rencia dos atos que praticarem. 

Parágrafo único._ Nos atos praticados por 
seus prepostos, os notários e os registradores 
~rão sempre solidariamente responsáveis. 

Art. 34. A reSponsabilidade criminal será 
individualizada, abrangendo os crimes e con
travenções imputados a notários, registrado
res, seus prepostos ou auxiliares, ·nessa qUa
lidade. 

Parágrafo únic-o. --A individua.lizaç'ãó dares
ponsabilidade criminal não exiril.e Õs c nofáfiós 
e os registradores de sua responsabilidade civil 
solidária prevista. no artigo anterior. 

CAPITULO VI 
D~ incompatibilidades 

Art. 35. o e~rddo das funç;õe~ nótãrial 
e registrai é incompatível com o da Advocacia 
_e o de qualquer cargO público, exceto os ele_-
tivos. -

§ 1 c Poderão, entretanto, notários e regis
tradores exercer cargos de: Magistério ou em 
comissão de Mini_stro de Estado, Secretários 

- Estaduais e Municipais e a presidência de au
tarquias, sociedades de economia mista e em
presas públicas, federais, estaduais e muni
cipais. 

§ 29 A diplomação do notário ou regis
trador em cargo eletivo implicará no seu afas
tamento da atividade até o final do eXercfdq 
do mandato. 

§ 39 O afãstamento a que se refere o pará
grafo anterior não impede o rlotário ou regi~ 
trador de exercer mandato no Conselho Fede
ral ou nos Conselhos Regionais. 

§ 49 Computa-se como de efetivo exercí
cio, para toaos oS efeitos,-o períodO em que 
o·notário o_u registrador permanecer afastado 
em virtude de mandato eletivo Ou- Ocupação 
de cargo em comissão. 

§ 59 No serviço de que é o titular, o notário 
e o registrador não poderão praticar pessoal
mente qualquer ato de seu interesse, de _seu 
cônjuge ou parentes na linha reta, consan
güíneos ou-afins, e na colateral, até_ o terc:e_iro 
grau de parentesco, também consagüíneo ou 
afim. 

CAPITULO Vil 
Dos deveres 

Art. 36. São deveres dos notários e regis
tradores: 

a) obs_ervar, rigorosamente, na cobrança 
dos emolumento_s, os valores constantes das 
tabeJas enl vigor; - -

b) cotar ou dar recibo dos emolumentos 
percebidos em razão_dos atos praticados; 

c) afiXar, em local visível e de fácil acesso 
ao p~lico, as tabelas_ de emolumeUtos em 
vigor; 

d) _ __manter sob sua guarda e responsabi
lidade, em boa ordem, os livros, _ar_quivos e 
documentos necessários ao e:xercfcio de sUa 
atividade; 
_ e) proporcionar tratamento adequado aos 

usuáriOs de seus serviçOs, atendendo-os com 
urbanidade_e atenção; 
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f) observar e fazer cumprir o horário de fun
cionamento do serviço determinado pelo res
pectivo ConSelho Regional; 

g) guardar sigilo sobre a documentaçã_o e 
os assuntos de natureza reservada de que te~ 
nham conhecimento errr razão de sua ativi
dade profissional; 
• h) observar e fazer curnprircrs· obrigações 
resultantes de sua inscrição compulsória no 
ConseJho Regional ou, se for o caso, no Con
selho Federal; 

i) fiscalizar a contagem e o recolhimento 
de tributos, especialmente aqueles cuja quita· 
ção seja necessária para a prática de seus 
atas de ofício; 

j} facilitar, por todos os meios, quando de 
inspeções, o acesso à documentação existen
te às pessoas legalmente encarregadas de 
procedê-las; 

I) colaborar, por todos os meios ao seu al
cance, com o Poder Judiciário Estadual, facili
tando_wlhe a fiscalização dos atas de oficio pra
ticados. 

0\PITULO VDI 
Das transgressões disciplinares 

e sua penalização 

Art. 37. Constituem irlfrações disciplina
res as transgressões a q~e determina a pre
sente lei, o Código de Etica e os Estatutos, 
e especialmente; 

a) a cobrança indevida ou excessiva de 
emolumentos, ainda que sob ~ alegação de 
urgência; 

b) qualquer lesão, por ação ou omissão, 
a direito ou interesse dos usuários dos ser
viços; 

c) deixar de cumprir, em tempo hábil, as 
determinações emanadas do Conselho Fede
ral e dos Conselhos Regionais; -

d) deixar de atender pontualmente os en· 
cargos fiscais e _as contribuições devidas aos 
Conselhos Federal e Reglomiis; 

e) a violação do sigilo profissional; 
f) deixar de colaborar com as entidades e 

autoridades que por dever de oficio devam 
fiScalizar os assuntos de sua competência le~ 
gal. 

§ 1 o A denúncia _de_ qualquer lnfráçilo dis
ciplinar cometida por notário ou registrador 
incumbirá ao interessado, ao Juiz fiscalizador, 
ao Ministério Público ou à Defensaria Pública, 
e será encaminhada aos Conselhos Regionais 
ou ao Cons_elho Federal, conforme _o caso, 
para as devidas providências. -

§ 2? A existência de procedimento disci~ 
plinar instaurado contra integrante do Canse~ 
lho Federal ou dos Coiiselhos Regionais implí· 
cará no seu Imediato afastamento e na convo~ 
cação do respectivo suplente, até a decisão 
fmal; se ocorrer perda da delegação·, o su· 
plente convocado cumprirá o restante da 
mandato. 

Art. 38. A prática de Qualquer transgres~ 
são rlisciplinar sujeitará o lnfratOr, conforni.e 
sua gravidade, a critério do COnselho Federal 
ou dos Conselhos Regionais, conforme o ca
so, ouvida a Comissão de Ética, às seguintes 
penas: 

a) advertência; 

b) repeensão; 
c) cen~1,.1rª; 
d) multa; 
e) suspensão até o máximo de 90 (noven

ta} dias; 
f) perda da delegação. 
_§ 1 o As penas previstas nest~ artigo serão 

aplicadas de acordo com a gravidade da falta, 
!ndependente~ente da sua graduação. 

§ 2" As perias previstas nas auneas a}, b), 
c) e e) deste artigo poderão ser aplicadas cu
mulativamente com a de multa. 

§ 3~> A faltã.-- cfe" pagamento -das c-ontribui
ç6es devidas ao~ Conselhos, transcorridos o 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua 
exigibilidade, impliCará-na impoSiçáO da pena 
de suspensão aos faltosos, até que s"e dê o 
pagamento. 

§ 4~ As penas de advertência, repreensão, 
censura, multa e suspensão serão impostas 
pelos Conselhos Federal e Regionais, confor
me o caso.-

§ 5~> __ A aplicaÇão da pena de perda de de
legaçêo será proposta fundamentalmente, pe
lo Coitselho Federal ao Ministro da Justiça, 
se o notárb o LI- i'eg'iSfrador encontrar-se em 
estágio probatório, nos termos do art. 45 desta 
lei; nos demais casos, dependerá de sentença 
judk:iar tranSitada em julgado. 

§ 6° A imposição da pena de perda de 
delegação implicará na imediata abertura de 
concurso--de remoção ou de provimento, na 
forma prescrita no art. 236, in firie, na: Consti
tuiÇão F_ede(a!, ress&]vado o disposto no Inciso 
I do § 2o--do art 45 da presente lei. 

Arl 39. Nos procedimentos disciplinares 
Sei'ãO' asseguradoS o contraditório e a -ãffipla 

_defesa. 
§ _ 1 ~ _Caberá rec_uiso para-o COnselho -Fe

deral das decisões proferidas pelos Conselhos 
Regionais, quando se tratar de decisão do pró
prio Conselho Federal, poderá o interessado 
pleitear sUâ revisão, em petiçiio- fundamen
tada 

§ 2~ _ O recuTS"o será-sempre interposto no 
prazo de 30 (trinta) dias; cOntados da intiina
çáo; conforme dispuserem os Estatutos, e será 
recebido no efeito s_uspensivo. 

Art. 40. Quando, para a apuração de falta 
imputadas a notários e registradores, for ne~ 
cessário-o afastamento do titular, poderá ele 
ser suspenso- pre:ventivainente por até 90 (no
venta )dias. 

§ __ ]_~ _!ies_s_g hipótese, o Conselho poderá 
designar outro titular para responder pelo ser~ 
viço, quando o substituto também for acusado 
de faltas ou para a regularidade dos serviços. 

§ 2? Durante o período de afastamento, 
o titular afastado somente perceberá 50% 
(cinquenta por cento)da renda do serviço se 
não sofrer, ao final do procedimento, qualquer 
punição; se fofãPenado-definftivãmente, a ren
Cl.a pertencerá- integralm~nte a quem houver 
respondido pelo serviço durante o afastamen
tO. 

0\PÍTULOIX 
Do Ingresso e dos Concursos 

-- -Art. 41. Entende-se como atividade nota~ 
ria! e registrai, para os fins do § 39 do art. 

·----

236 da COhstitLiiÇão Federal, o exercíCio da 
titularid!'!de, bem como, sem a delegação, as 
funções de escrevente, prepostos e auxiliares 
de qualquer dos serviços. 

Art. 42. O ingressi:i-na atividade notarial 
e_ tegistral depende de concurso público de 
provas e títulos respeitando-se os direitos da· 
queles que já estejam no exercício da atividade 
até a data da publicação da presente lei. 

§ __ l~ _Q&. concursoS Seraor-eafizadOS-pelos 
Conselhos Region.:iis, com a partidpa"ção, em 
todas as suas fases, da Ordem dos Advogados 
do Brasil e do Ministério Público, obedecen~ 

- do-se rigorosamente à ordem de dassifíçaçàO, 
§ 2° Nas unidades federativas onde ine~ 

xistir Conselho Regiorial instalado, o concurso 
s_erá realizado sob a responsabilidade do Con· 
selho Federal. 

§ 3~ O Conselho Federar fiXará as cOndi· 
ções e os pro-gramas dos conCursos, com ao:· 
diêncii:l. do Cons~lho Regional. · 

Art 43. _ As vagas serão- providas na s.e·. 
guinte ordem; 

1-por remoção, mediante concurso de ti· 
tulos e na forma que for _estabelecida em regu· 
lamento; e 
li- por concurso público de provas e títu

los, integrando-se a estes o tempo de serviços 
prestados pelos escreventes e prepostos na 
categoria do serviço. 
-- § 1 ~ Em caráter prioritário, é assegurado 
ao titular o direitO de opção por qualquer das 
vagas resultantes do desdobramento do seu 
ofido. -

§ 29 É permitida, por uma só vez, a per
muta do cargo de titular, desde que_ dentro 
da mesma unidade federativa 

Art. 44. Os resultados dos concursos de 
remoção e de ingresso só serão homologados 
pelo Conselho Federal e submetidos_ à consi
deração do Ministro .da Justi_ça, para a_expe
dição do título d~ delegação e conseqüente 
investidura.__ __ 

Parágrafo único. A posse de nõtários e re
gistradores ocorrerá perante os Conselhos Re
gionais oU, na sua falta, O-COnSelho Federa~ 
na forma e no prazo estabelecidos nos Esta
tutos. 

Art. 45. O -candidâtô âprovado em éon..;. 
curst:l público de provas e de títulos para titular 

-na aôvtdaae notarial e registrai, após en1pos
sado, permanecerá durante 2 (dois) anos em 
estágio probatório, devendo demonstrar, nes
se período, idoneidade moral, eficiência e exa
ção no cumprimento do dever. 

§ 1, Obtençlo decisão favorável do_Con
selho que homreríea1izado o concurso, será 
ele consíderaâo habilitado, entrando no pleno 
gozo de suas atribulções. 

§ :2~ Caso a decisão seja contrária, o Con
selho competente declarará a sua inabilitação 
e~ conforme o caso: - --
1-convocará ·o can-didato aprovado a se

guir na lista de classificação, se ainda válido 
o prazo do concurso- prestado; 

II-promoverá a realização- de novo con
curso, nos demais casos. 
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CAPÍTULO X 
Dos Prepostos e Auxiliares 

Art. 46. Os ncitário-s-eregistradores pode
rão contratar au_xi_liares para o desempenho 
de suas funções. _ 

§ 1~ Dentre os auxiliares, os notários e re
gistradores indicarão_ os seus prepostos, e, 
dentre estes, os seus substitutos. 

§ 29 Indicarão, também, um segundo 
substituto, que só atuará nos impedimentos 
e afastamentos do titular e do primeiro subs-
tituto. __ 

§ 3, Os substitutos de que tratam os §§ 
19 e 2~ e os prepostos habilitados para a assina
tura dos atas de oficio serão indicaçlos pelo 
titular aos ConselhOs Regionais ou, na sua fal
ta, ao Conselho F e®:raJ, para as -competentes 
designação e autorização. 

§ 49 Os notáriOs e registradores encami
nharão aos ConselhoS Reg'iOnais o_u ao Conse
lho Federal, conforme o caso, relação nominal 
das pessoas que _contratarem, dando ciência 
de qualquer alteração posterior. 

§ 59 O primeiro substituto exercerâ_a fun
ção de titu_lar nos afastamentos, faltas e i_mpe· 
dimentos deste. 

§ 6.0 O primeiro substituto, em caso de 
vacância ou de afastamento do titular, respon· 
derá pelo respectivo serviço até o provimento 
de sua titularidade ou o retorno do titular, salvo 
a hipótese prevista no art 40. 

CAPÍTULO XI 
Da Extinção da Delegação 

Art. 47. Extinguir~se-á a delegação de um 
serviço notarial ou registrai, com a morte, a 
aposentadoria, a renúncia ou a perda da mes
ma por seu titular. 

CAPÍTULO XII 
Da Previdência Social 

Art. 48. O notário, Oi'eQ:istrador, seus pre
postos e auxiliares são contnbuintes obriga-_ 
tórios da Previdência Sodal e tf:m seus direi
tos, deveres e relações juódicas regidos pela 
Corisolidação das L.ei_s do_ Trabalho, observan
do-se os direitos adquiridos. 

CAPÍTULO XIII 

Da Fiscalização 

Art 49. RespeitadaacompetênciadoJuí
zo em razão da matéria, a fiscalização dos 
atas praticados pelos notários ou registradores 
no exercício de suas funções, será efetuada 
através da dúvida ou reclamação, por iniciativa 
do notário ou registrador ou a requerimento 
das partes interessad.as no atç. . 

§ 19 O feito tranSitará no juízo competente 
para os registras públicos no município onde 
se situarem os respectivos serviços notariais 
e registrais. 

§ 29 Da sentença caberá recursos de ape
lação. 

§ 39 As decisões têm natureza adminis
trativa e não afastam o uso do processo con
tencioso competente. 

§ 49 Os procedimentos de que trata este 
artigo seguem o rito previsto para o processo 
.de _dúvic!a (Lei n' 6.015173). 

Art. 50. Todas as diligências judiciais e 
extrajudlciais que exigirem a apresentaçãq de 
qualquer livro, ficha substitutiva de .documen
to, microfilme ou processo de informática efe
tuar-se-ão na própria sede do serviço no~rial 

-ou registrai, em dia e _hora adrede designados. 
Art. 51. Os antigos titulares de seJVentia 

de justiça do foro extrajudicial passarão a de~ 
nomiflãf..Se -nótâr1bs óU :Iâbeliães de notas e 
registradores o_u ofidai:fdE: regtstro, conforme 
discriminação constarite do artigo 15 da pre-
serité 1er ·- -_ __ -

Art:--52. Qua_nd.P da- priri-leifa vacância da 
titularidade de seiViço notarial ou registrai será 
procedida a desanexação de suas a_tribuições 
cumulativas, a critério _d_Os Conselhos Regio
nais ou do Conselho Federal, conforme oca· 
so, que-·da mesma forma procederão relativa

-mente· à divisão ou reunião dos serviços, de 
acordo com o estabeleç;ido na _alínea g) do 
art. 14 desta lei. 

Art. 53. Verificada a absoluta impossibi
lidade de se prover, através de concurso de 
ieciõçáo ou de ingresSo, a titularidade de.ser
_viço notarial ou registrai, por desinteresse ou 
inexistência de candidatos, o Conselho Fede
Ji!iJ oy_._os_ Conselhos Regionais, conforme o 
caso, promoverão a s~.Ja extinção e a anexaçã_o _ 
de suas_atribl.liçõ_es~ao serviço da mesma natl,.l· 

-reza mais próximo ou àquele_ localizado na 
sed~do respectivo Município. 

_ . .E'ará9raf0 úil.ico. Os serviços_de_ Registro 
Qvil das Pessoas Naturais, entretanto. não po- _ 
derão áer extintos nos Municípios, incumbindo 
ao Conselho Regional de mantê-los, desig
nando, se necessário, pesso?l habilitada para 
o seu exercido. ·a qual receberá complemen· 
tação de rend& fiXada pelo próprio Conselho, 
a ser paga mediante contiibuição de todos 
os demais titulares de serviços da respectiva 
uniáaáe federativa. -

Art. 54. A Lei federal n• 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, será revista e _acrescida 
de dois títulOs, referent~s aos registres de_pro
testo de títulos, e de distribuição. . _ 

Art. 55. Serão portadores_ da delegação 
mencionàda no art. 41 desta lei os substitutos 

-- e responsáveis pela titularidades dos serviços 
notariais e registrais que contarem mais de 
5 (cinco) anos de efetivo exercido na função, 
na data da publicação da presente lei. 

__ Parágrafo único. Este prazo não se aplica 
ao~_f:St<lclos criados há menos de 5 L~nco) 
anosc 

- ~ -Arl 56. Os atttais.. prepoStos e at.Wiiàres 
de lnvesfídurã.eStaú.itária 'dos sE:MçQs "nõtiit· 

--riais e registrais poderão ser contratados, sob 
-- :9. regilpe da Çpnsolidação_ das Leis do Trãba-

lho, por notários e registradores, caso- mani
festem sua opção no prazo de 30 (trinta) dias, 
con~dos da publicação desta lei. .. 

§ 1? _O~orrendo_ a opção_ de que trata o 
artigo, será respeitada a remüneraçào coris
tante__do nível a que pertencia, e o tempo de 

-serViço prestado pelo preposto ou -auxiliar na 
qualidade de estatutário será integralmente 
c9mputado para todos os efeitos de direito. 

§ 29 lnocorrendo es_~a opção, o preposto 
ou auxiliar de inveStidura estatutáOa será ime
-diatamente relatado, pelas Corregedorias Oe-

rais de J~j:iça, em serventia do foro judicial, 
devendo esta providênCia estar_ ultimada até . 
60 _(se§senta) dias após a publiCação da pre
sente lei. 

Arl;. 57. Os notários _e registradores qUe 
exercerem comulativame[)te funções judiciais 
poderão a elas_ renunciar a qualquer tempo, 
desde ·que na localidade exista serventia judi
cial instalada. 

Parágrafo úniCó._ lnc_orrendo a reoúncia, a 
desãnexaÇãO das funções judiciais dar-se-á 
quando da primeira vadmcia da titularidade 
do serviço. 

Art 58. Aos atuais notárioS e_ registrado
res, quando da aposentadoria é assegurado 
o direito de percePção de proventos de acordo 
com a legislação que anteriormente· os regia, 
desd~ que_ tenham rrláOtiOO-as contribuições 
nela estipuladas até a data do _deferimento do 
pedido. __ 

§ J9 O disposto neSte artigo apliCa-se 
também aos atuais prepostos e auxiliares de 
inve~tid\Jra e~tatutária que yier~m a ser contra· 
tado_s_ por notários e registradores, _mesmo 
ocorrendo a. opção previSta no art.- 56 desta 
lei. 

§ 29 Contançio _o tituiar-ou qualQuer -se~
dor estatutário mais de 1 O {dez) an.o~-de servi~ 
ço. EU-é a _data çlesta lei, é assegurada a sua 
aposentadoria pelo mesmo sistema e órgão 
que já lhes cabia por lei. 

§ _ 39 Os proveritos de que trata este artigo 
s~rão fixados na legislação previdenciária que 
anteriormente os regia. 

§ 4o O disposto neste artigo aplica-se 
também às pensões deixadas, por morte, por 
notários e registradores, seus prepostos e 'auxi
liares. 

Art. 59. Para que s_eassegure o direito dos 
servidores notariais e registrais, prepostos e 
auxiliares, cuja atividade estava oficializada na 
data da promulgação da Constituição Federal 
(art.32 do Ato da Disposições Transitórias), 
a privatização ocorrerá da seguinte forma: 

§ J9 Através do exerddo de opção, em 
comunicação dirigida ao Presidente do Con· 
selho Federal, que adotará as providências ca
bíveis junto aó Ministro da Justiça. 

§_ 29 O exercício da ·opção de que trata 
-o-Parágrafo anterior será- encaminhado pelo 
interessado no prazo de 60 (sessenta) dias, 
c-ontados da instalação- do Conselho Federal, 

§ -3" lncor,reftdo ess.a -manifeStação o_U op~ 
tando ele permanência no atual regime remu
nerafório,- proi::eder=-sé~á de acordo co_m o 
prescrito no§ 3? art. 41 da Constitu_içãQ_Fe
deral. _ _ -

Art 60~ Respeitado o direito _de opção de 
preposto e auxiliares, na forma do _artigo ante: 
rior, a privatização dos serviços notarias e re
gistrais sob regi!Ue de oficializaÇão ~nterior~ 
meri.te a 5 de outUbro de 1988, e cuja titulari
dade encontrava-se vaga naquela data, ocor· 
rerá de acordo com o que deterrilina o art. 
236-da_CO_n~tuiç~o Fede_ral, com a posse de 
novos titulares. 

Art. __ 61. Na fiXação dÕs emolwnentos.r~
lativos aos_atos pratiCados pelos serviços nota~ 
riais e de régistro, ob_serva_r-se-ão as nor~ms 
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gerais estabelecidas na leí_federa! prevista no_ 
§ 29 do art. 236 da Cônstitulção Federal. 

Art. 62. Ressalvado o direito de- opção 
previsto no art ~9 e .!?eus parágr~._f9s, desta 
lei, ficam assegurados os direitos dos titulares 
de serviços notariais e registrais nomeados 
ou efetivados. até !j de outl!bro de 1988, nos 
termos do inciso' XXXVI do art. 59 da~-Consti
tuição Federal, e que não contrariem as dispo
sições da presente lei. 

Art 63. ·os Estatutos do Coil.~~lho Fc:;.de
ral, contendo normas gerais a serem obser
vadas nos Regimentos dos Con_se:lhos Regio
nais, serão aprovados no prazo de_l20 (ce-nto-
e vinte) dias, contados da publicação da pre
sente lei, e encaminhados ao Ministério da 
Justiça para homologação. 

Parágrafo único. No mesmo prazo o Con
selho Federal elaborará o Códí90 de Ética Pro
fissional. 

Art. 64. O Cciriselho Federal de Notários 
e Registradores incentivará as atividades e __ o 
fUncionamento de instituições de caráter têc· 
nico espedalizado com âmbito naciorlal, ·co
mo o Instituto de Registro lmobiliárlo do Bras,il, 
o Código Notarial do Brasil, o InstitutO Qe Estu
dos de Protesto de Títulos do Brasil, o Instituto 
de Registro de Titulas do Brasil, o Instituto 
de Registras de Títulos e Documentos e de . 
Pessoas Juridicas do Bra_sil e o CoJéglo Regis
trai do Registro Civi1 das Pessoas Naturai_s do 
Brasil, às quais reservarâ a competência para 
assessorá-lo, emitindo pareceres e organizan
do seminários e eve_ntQ~ periódiCos das diver
sas categorias, de forma a aperfeiçoar seus 
conhecimentos e a difundir a geral observ~n
cia das leis. 

Art. 65. No prazo de .30 (trinta) dias, con
tados da publicação da presente lei, os notá
rios e registradores enumerados no art. 16 
reunir-se-ão em Assembléia Geral na Capftal 
de suas respectivas unidades federativas, para 
eleger 2 (dois) delegados, sendo UIT}_notário 
e outro registrador, aos quais caberá escolher 
os membros efetivos e suplentes do ConSelho -
Federal, 

Parágrafo único. _A ass~fl:l.Piéia d_os dele
gados eleitos na forma deste artigo realizar
se-á no Distrito Federal, dentro de 30_Ttrinta) 
dias_ de sua escolha, d~ve~do o_s rri~brgs 
efetivos e suplentes do Conselho _Federal ser 
eleitos por escrutínio secreto e _rn?!ioria abso
luta de votos. 

Art 66. A convoca,ção para a aSsembléia 
a que se refere p art. 65, serã fé1ta por ·edital 
expedido pelo notário ou registrador_ mãis anti
go na capital de cada unidade fedefãtiVa, que 
se incumbirá, ainda, tanto quanto possível, da 
comunicação pessoal a todos oS titulares em 
exercício. 

Art. 67, A convocação para a assembléia 
a que se refere o parágrafo único do art, 65, 
será feita pelo notário ou registrador_ mais anti~ 
godo Distrito Federal, a quem caberá comu
nicar a todos os titulares ·das unidades federa
tivas, valendo-se, para tanto, da colab-ofàção 
das entidades de dasse e órgãos 8:Sso_c_i~tivt?s 
nelas existentes_,_ independentemente da publi~ 
cação de edital mencionado no artigo anterior. 

-Art. 68. Ficam sem efeito os concursos 
e nomeações efetuados pelos Tribunais de 
Justíça -doS Estados e do Distrito Federal e 
T erritóríos, após a data de 5 de outubro de 
19sa -~ 

_füt. 69._ A presente lei entra em vi9-or na 
9ata de Sua·pu&TICação. 

Ãrl 70. _ Revogam-se as disposições em 
Coritrário,_ eSpecialmente aquelas contid~ nas 
orgaili.z:aÇões judiciária:;; dos Esta 9os e do Dis
trito Federai e Ten:if.órios, na~ reso[uções, pro
vimentos e portarias que estabeleçam precei
tos col(dentes com os ditame_ê desta lei. 

Justificação 

Este anteprojeto de lei visa ~9 atendimento 
çla~ d~posições contidas nos parágrafos 1_~, 
29 e 3i> do ·art: 236 da C.on:;;tjtuição Federal 
em viQOr~ que determina sejam os serviços 
notariais-~ de registro e?'(.ercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público. 

A proposta pretende regular as atividade_s, 
disciplinar a responsabilidade civil e criminal 
dos notários, dos ofidais de registro e de seus 

_prepostos, e definir ?J fiScalização dos seus atas 
pelo Poder Judiciário. _ _ 

Qanteprojéto de lei que apresentamoS tem 
como finalidade predpua a valorização das 
~tiviP,ades de notários, _de- registrado,res, e a 
profissionalização ·das seiVidores ·da classe. 
.... Parª a_ rpais pefeita regulamentação de tais 
at!vidades a proposta reivindica a_ Criação de 
um ConSelho Federal, e, coni jurisdiç_ã,_o sobre 
cadé;l UY"li9àde federativa, os COnselhos Regio
nais que serão órgãos supervisoreS, julgadores 
e disciplinadores das _atividades da c:lasse, e 
estabelece __ l,lm Código_ de Ética na forma e 
fe.graS:equíValentes ao d<J Ordem -dos Advoga
doS do Brasil, ConselhO Nacional de Medicina 
e de outr_os exis_t_entes. 

Com vistas ã valorizaç~o_ e profission'aliza
ção dos ocupantes da carreira, determina que 
o ingresso -dos seiViP,ores seja feito mediante 
concurso público, r€:a1izado pelos Conselhos 
Regionals, com a participação, em todas as 
SUas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil 
e do Minstério Pób\ico, cujos resultados serão 
homologados pelo Conselho_~ submetidos 

-à consideração., do- Ministro da Justiça, para 
a expedição do título de delegação e investi

- dura no cargo. 
Ante o e~ost(),_é de se conclui~ que a ampla 

reformulação que PropOmos possibilitará aos 
notários, oficia_s d.e registras e prepostos o de
sempenho das suas atividades com a serie
dade, disciplina e eficiência que a função re
·quer. 

Trata-se, pois, de medida do m~ior alcance, 
que possi1itarâ o aprimoramento dos serviÇ'Oli 
prestados. à coletividade e proporcionará 
matar confi.abilidade nos ato---ª--Pratlcados pelos 
ocupantes dos cargos de -nOtârfOs,_ C)ficiaís de 
registr_os e de s~us prepostos, razão por que 
contamos com o acolhimento da proposta 
que apresentamos. 

-Sala das Sessões, 8 4e junho de 1989.--:-
Sefiéidor Mauro Benevides. -

(À Comissão de ConStituição, Justiça 
e Odadama.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N• 142, DE 1989 

_ Altera a redação do art 40 da Lei nc 
7.244, de_ 7 de novembro de 1984. 

O Congtesso Nacional decreta: 
Ait. 19 O art. 40 da Lei n" 7.244,~ de 7 

de novembro de 1984, passa· a vigorar com 
a ~eguinte redaçã.o:"_ 

"ArL 40. ·A execução da sentença s_e
rá processada no Juizo CÇ>mpetente para 
o processo do conhecimento, aplicando
se as normas do _Código de Processo O-
vil." - -

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3o Revo.gam-se as disposiçõ-es em 
contrário._ 

Justificação 
A Constftuiç:âo promulgada em outubro de 

1988 facu1Ufãos jUizàdos institujdos para o 
processamento das causas cíveis de peque~o 
valor executarem as próprias sentenças (aft. 
98, inciSo 1). - - -

Desde novembro de 1984, com a promul
gação da Let n? 7 .244, perrriltiu-se à J~s~~a 
dos Esta49S a_ criação de Juizados Especiais -
.de Pequenas Causas. O rifO Prcicearmentaf a 

_ ser_ obSetvajiQ_ oriel).ta-se pelos Rrincípios da 
ora1idade, simplicidade, informalidade~ ecpno
mia processual e celeridade (art. 2°). 

O texto vigente, ern atenção à ordem consti
tucional-revoQadil, rei""Oet~ pãl'a a Justiça co
mum a· competênda para executar os Julga

-· dos (art. 40).. Em face da atual lei Maior (art. 
98, [nçiso 1), ríãÕ rnãis se Justifica a dicotomia -

· proceSsuaL _ . - · ,._, 
Assim sendo, a presente proposição tem 

por objetivo citualiZ'ãr o _textq legal citado ao 
ordenamento malar, determinando que o pró
prio Juízo competente para o ·processo de co
nhecimento execute as <jeç[sões proferid_as. 

Sala das Sessôes, 7 de junho de 1989. -
Senador Mauricio Corrêa. 

LEGISLAÇÃO OTADA 

LEfN'7244, 
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984 

Dispõe sobre a criação e o funciona
mento -do Juíiado Especial de_Pequenas 
Caus~s. 

·····;t:···4õ: .. ··Ã·;·~~~~~~~da S_~t~;;ç-;,-;~·;;·~~ ~-
cessada no juízo ordinárto competente. 

. ...... ~(Ã-c-;;;:,;:;;i~-.. d; .. c~~stit~i~:i~:--:i~;uç; 
e Odadahfa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
J'!• 143, DE 1989 

Dispõe sobre o exercido d_a profissão 
de Decorador, ·e dá o!Jiras prol!l."dênci~s. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1 o O exercfcio, no território nacional, 

da profissão de Decorador é privativo: 
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I- dos diplomados em cursos de Deco~ 
radar ministrados por estabelecimentos de en~ 
sino superior, ofidais ou reconheCidos; 

II- dos diplomados em_ curso similar, no 
exterior, após a revalidação do diploma, de 
conformidade com a legislação vigente; 

III-dos que, possuidores de CLJrSo Supe-~ 
rior, embora não diplomados nos term_õs dos 
incisos I e II, venham e;-ce(çendo, comprovada 
e ininterruptamente, ã data da publicação des
ta lei, as atividades de Decorador, por, pelo 
menos, doze meses; 

IV- dos que, tendo concluído_curs_o_de :s_~ 
gundo grau, venham exercendo, comprovada 
e ininterruptamente; à data da publi<::ação des
ta lei, as atividades de Decorador, por, pelo 
menos, sessenta meses. 

Art. 2~ Consideram-se atividades especí~ 
ficas de Decorad.Q_r: -ªS que dizem respeito a: 

(-elaborar e responsabilizar~se por proje-
tos de decoração de interiores; _ 

U -elaborar e responsabilizar~se por proje~ 
tos de mobiliário e objetos de decoração de 
interiores; 

III- promover eventos relacionados com a 
decoração de interiores_; · 

IV- fornecer consultas técnicas referentes 
à decoração de interiores. -- -

Art 3" As empresas ou entidades priva
das que se dediquem à prestação de serviços 
relativos às atividades referidas no art. 29 man
terão, em seu quadro de pessoal ou ero regime 
de contrato para prestação de serviços, Deco
radores legalmente habilitados. 

Art. 4~ As atividades dé Decorador serão 
exercidas mediante vínc:ulo empregatício ou 
como atividad.e autônoma. 

Art. 59 O exercício profissional de Deco
rador requere registro próprio no 6rgão com~ 
petente do Ministé_do do Trablaho, e far-se-á 
mediante a apresentação de: 
I- documento comprobatório de condu

são dos Cursos ou exercício das atividades, 
conforme previsto no an. J9; 

II- carteira profissional. 
Parágrafo único. A comprovação do exer

cício profissional prevista nos incisos 111 e N 
do art. 1 o far-se-á no prazo de 180 dias conta
dos da publicação desta lei, de acordo com 
os procedimentos admitidos em sua regula- __ 
mentação. 

Art. 6~ O Poder Executivo regulamentará 
esta lei, no prazo de 90-dias, contados de sua 
publicação. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de 
sua public-ação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A exemplo da arquitetura de edificações, 
a decoração de interiores tem _atingido tarila
nho grau de _sofisticaçãq, não apenas estética, 
mas também funcional, que a improvisação 
e o imediatismo de_c_onc_epção cederam lugar 
ao ccn::urso de profissionais especializados 
para a elaboração e execução de seus pro~ 
jetos. 

Há estabeledmentos de ensino superior 
preparados para ministrar cursos sobre deccr 

ração de interiores. como_é o caso da Funda
_ç_ão Universidade Mineira de Arte, conforme 
reconl"1ecim.ento pelo Decreto no _55.068/64, 
cuja carga de cerca de 3.120_horas, distri
buídas por 8 semeStres letivos, propofciona 
um currículo que abrange a História da Arte, 

- desenho, geometria, uso de materiais_ expres
sivos, perspectiva, pais"a.gismo, composição 
de interioreS, cerâmica, mobiliário, ilumina~ 
çãO, -ac.ústica, anatomia artística e fotografia. 

Em Minas Gerais foi fundada, em 1984, a
Associação Mineria de Decoradores de Nível 
Superior, cuja missão precípua é a de valorizar 
o profissiOhal, espec-ialmente o portador de 
diploma de 3ç grau. 

Além dos possuidores de formação espe
cifica, o presente projeto não desconhece a 
existênc::ia daqueles que já possuem experiên
cia no setor. Por_ isso, está previsto o reconhe~ 
cimento dos portadores de _qualquer diploma 
de nível superior que se dediquem, há pelo 
menos um ano, à pr_ática da decoraÇão; e aos 
gue possuam o segundo _grau concluído, se 
comprovem o e_xercíéiO profiSsional nos-- últi
mos cinco anos. Com isso,_ a]Jrange-se toda 
a gàma de decorad_ores, Sem discriminar, -à 
épõC:a-da let qualquer um que milite, efetiva-
mente, no ramo. · - -

O reconhecimento da profissão v:em, por
tanto, ao encontro dos interesses da classe, 
que hoje congrega, em todo o País, cerca de 
6.500 decoradores. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1989.
Senador Alfre~o__ Céilnpôs. -

(À COmissão_de Assuntos Sociais.) 

Q ~R. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Qs prÕjetOs que acabam de ser Jldos serão 
publicados e remetidos às C:orriissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQOERIMENTO 1'1• 313, DE 1989 

Nos termos do art. 23_9, I do_Regimento 
do Senado, requeiro do Seflhor Ministro-Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da República 
informações sobre a Reforma da Tarifa Alfan~ 
degária, em andari1ei1io na Comtssão de Poli- __ 
tica Adt.ianeii=ã, subordinãda ao Ministério da 
Fazenda. 

Justificação 
-=senhor Presidente, Senhores Senadores, to· 

das as nações do mundo __ adotam proteção 
alfandegária para garantir a Sobrevivência das 
empresas situadas em seus territórios. E_ssé}.S 
barreiras constituídas pelas tarifas dão condi
ções privil~gíadas de co_ncorrência à proc;!_uçã_S? 
local, que nem sempre consegue competir, 
~ preçQ ou em qualidade, coin a de palses 
estrangeiros. 

Vejam, por exemplo, o caso dos c-alçados 
brasileiros nos Estados Unidos. Os america
nos sobretaxam nossos sapatos para impedir 
que nossas_exportações sufoquem a indústria 
--del~s. O !'Jlesmo se dá no setor siçierúrgicç.. 

e. t;!ro.d_iversas_ol,l.tras áreas, como a imprensa 
nOticia fa!U!lnei1te. _ 
--NãO-nos espanta que eis Estados UnidOs 
adotem medidas dé proteção em defesa de 
seus interes_s_es. O que nos causa eStupefaÇão 
é que os dirigentes da área econômica elo 
Brasil estejam projetando a reduç:ã_o das bar
reiras alfandegárias brasileiras para favorecer 
os interesses americanos. 

Estamos corileçando a segUir o caminho -
do México,_d6-CQile e da Argentit:"ta, que tive
ram suas indústrias destruídas pela ruinosa 
concorrênci.;t e~ema, faCilitada pela derruba.
_da das tarifas aduaneiras. 

Um problema dessa gravidade, que afeta 
virtualmente todas as empresas deste País, 
não pode ser resolvido por dois ou _três burQ
cratas, na penumbra de um gabinete, servindo 
Deus sabe q que interesse. Aliás, a compe
tência número um do CongreSSo,-estabelecida 
pela Constituição, é dispor" sobre o sistema 
tributário da União, como se lê no art. 48. 
Logo, é aqui no Congresso que a questão 
deve ser debatida; abertamente, com ampla 
participação de todos os setores epvolvidos, 

Tendo em vista a ameaça que paira sobre 
os interesses nacionais, Senhor Presidente, te
ófió -a honra de encaminhar à Mesa do Senado 
o citado requerimento. 

Sala das Sessões! I? de julho __ de 1_989. ~ 
Senãdor Severo Gomes: -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento que· acaba de ser lido vm 
ao exaxne da Mesa Diretora. 

O SR. _PRESIDENTE (Nel~on Carnei;o) 
- Sobre ã mesa~ requerimentos _que serão 
lidos pelo Sr. }9 Secretário. 

Sãõ lídos os seguintes 

REQCIERIMEI'ITO 1'1' 314, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
371,. _alínea b, do Regimento Interno, para 0 
Projeto_ de Lei da Câmara n? 4, de 1989 (n9 
1.515/89, ·na Casa de orig€m), que introduz 
alterações nos arts._325_e_ 581 do Có_dígo de 
Processo Penal. 
- Sala das Sessões~ -em S de junho de 19.89. 
..:._ Marcondes Gadelha - Chagas Rodrigues 
- Ronan Tito. 

REQCIERIMENTO N• 315 DE 1989 

Requeremos urgên<::ia, nos termos do ait. 
371, alínea b, do Regimento Interno, para a 
Mensagem n~ _89/89 - Comgas. 
·--sara das-SessõeS, 8-dejt.inho de f989.
Ronan Tito (PMDB) Edison LObào- (PFL)_ -
Chagas Rodrigues (PSDB). -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os reQUerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do art. 375, item ll, do Regimento Interno. 

COMPARECEM MAIS OS SR$. SEfiAOO
RES: 

Aluízio Bezerra - O lavO Pires -João Me
nezes - Almir Gabriel - Carlos Patrocínio 
- Mauro IS~nevides - Marcondes Gadelha 
- Teotônio Vilela Filho- .Aibailo Franco-
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Francisco Rollemberg- Ruy Bacelar- João 
Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
-Itamar Franco.....:.... RobertO Campos- Már
cio Lacerda - Carlos Chiarelli -José Paulo 
Biso I. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Está esgotado o tempo destinado ao EXpe
diente. 

PassaKse à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discus~o. em tUrno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto ae Lei do Seruido 
n9 280, de-f985-DF',-que c6ri"ce-de pensão 
especial à Senhora Zilda Moraes Rêgo 
Cantanhede, viúva-do Doutor Plínio Can
tanhede, ex-Prefeito do Distrito Federal, 
e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n~ 70, de 1989, da CO
missão 

-Diretora, oferecendo a tedação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno sU
plementar. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, encer-
ro a discussão. --- - -----=-= 

Encerrada a discussão, ·o substitutivo é dado 
como definitivamente adotado, nos termos do 
art. 318 do Regimento Interno. 

A matéria irá à sançào do Governador do 
Dístrito Federal. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 
Redação do vencido para o turno su~ 

plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado n? 280, de 1985-DF. 

Concide pensão especial ii S~ ZUda 
Moraes Rêgo CantanJi"ede, viúva do Dou
tor PlímO Cantanhede, ex-Prefeito do Dis
trito Federal, e dá oUti:iS j)rovídências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É concedida, em caráter pessoa! 

e intransferível, à S('!' Zilda Moraes Rêgo Canta
nhede, viúva do Doutor Plínio Cantanhede, ex
Prefeito do Distrito Federal no periodo de 1964 
a março de 1967, uma pensão especial men
sal e vitalícia, correspundente a trinta salários 
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 É vedada a acumulação da pensão 
especial de que trata esta lei com quaisquer 
outros vencimentos percebidos dos cofres pú
blicos, ressalvado o direito de opção. 

Art. 39 A despesa decOrrente desta lei cor
rerá à conta de dotações do Orçamento do 
Distrito Federal 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n~ 28, de 1989 (ap"fesen
tado pela Comissão de Assuntos Econõ-

mlcos como conclusão de seu Parecer 
n~ 79, de 1 9"69Y, que autoriza o GOverno 
da União, através dO Mit1iStério da ·Aero
náutica, a contratar operação de crédito 
externo no valor de US$ 35,000,000.00 
(trinta e cin-co milhões de dólares ameri-

0 canos), junto à Empresa Aero Boero S.A. 
-o ~Fábrica--de AViones da Republica Ar

gentina. 

A matéria foi incluida na Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, concedida 
na sessào -ordinária anterior. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 - Secretário. 

- - É"ltdo e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 316. DE 1989 

Nos termos do art 31 O, alínea c, do Regi-
mento Interno, requeiro adiamento da discus
são do Projeto de Resolução no 28, de 1989, 

- que--autoriza o Governo da Unlão, atr.:tvés do 
Ministério_ da Aeronáutica, a _contratar opera
ção de crédito externo no valor de US$ 
35,000,00"0.00 a fun de sef feita na sessao 
de 22 de junho de 1 9_89. - - - -

Sala das Sessões, 8 de jLID.ho d_e 1989:
L~remberg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Aprovado o requerimento, a matéria voltará 
ao exame do Plenário no próximo dia 22 do 
corrente. 

O SR: PRESJDÉNTE -(Nelson éarneiro) 
-ltem3: 

Projeto de Lei da _Câmara no 10, de 
1983 (no 170/83, na _Casa de origem), 

-- qlle iilstitui o seguro-de-semprego. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento !O temo, e cÕnforine o Parecer 
n~ 58, de 1989, da- Comissão de ConstitUição, 
Justiça e Qdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara ·n9 10, de 1983. · 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo; feita a devida comunicaçào 
à Olmara doS Deputados. (Pausa:) 

Arquivada. 

- --ÕSR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmãra n9 22_3, de 
1983 (n9 3.322/80, na CaSa de origem), -
que assegura ao aposentado por invalidez 
que retorna à atividade, após se recuperar_ 
parcialinente, ou para trabalho diverso do 
que habitualmente exercia, direito a man
ter seuS proventos. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a; do Regimento Interno, e conTorme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Cof!""lissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto deL~i da_ Çâm?Jra n~ 223, de 1983. 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunica"ÇiiO 
à- Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Item5: 

Projeto de Lei da Câmara n? 227, de 
1983 (no""2.555/79, na Casa de origem), 

que altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do T ra)?a_lho, ~provada pelo De
cretocLei n~5.452, de 1"'de maio de 1943, 
estabelecendo regime especial de férias 

-para os triPulantes de unidades mercan
tes. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão-de-ConstitUiÇão, 
Justiça e Cidadania, declara préjudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n? 227, de 1983. 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item6: -

Projeto de Lei da Câmara no 243, de 1983 
(n"' 6.200/82, na· Casa de- origein), que _ 
altefa a lei n9 _3.373, de 12 de março de 
1958, que "dispõe sobre o Piano de Assis-

. tênci~ ao Funcionário e sua Família, a 
_que se referem _Q§_art~-_.161 e 256 da_ 

-- Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
na Pãrte que diz respeito à Previdência." 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a. do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
no 58,_ de 1989, a Comissão de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 243, de 1983. 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

-·· - O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Projeto de Lei do Senado n? 1, de 1.982 
-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispo
sitivo á Lei Complementar n? 11, de 25 

··de maio de 1971, para o fim de atnbuir 
comp-etência fiscalizadora às entidades 
sindicais de trabalhadores rurais, relativa
mente à prestação de serviços de saúde. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alinea 
a, do Regimerlto Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Cóinissã6 de Constituição, 
_JuStiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 1, de 1982 -
Complementar. 

Não havendo objeção do Plenádo, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cai'neiro) 
-ltem8: 

Projeto de .lei do Senado n? 102, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações 
na Lei Complementar n9 11, de 25 de 
maiq de 1971, que instituiu o Prorural. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
-a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comissào de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei" do Senado n? 102,- áe 1992 
-Complementar. 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 



Junho de 1989 DIÁRIQ[)O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 9 2681 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-ltem9: 

Projeto de Lei do Senado n? 48, de 1983 
-Complementar, de autoria do Senador _ 
Álvaro Dias, que introduz alterações ao 
art~ 4" da Lei Complementar n" 11, de 
25 de maio de 1971, que criou o Progra~ 
ma de Assistência ao Trabalhador Rural 
- Prorural. 

A Presidência, nos termos do art. 369,-alíriea 
"a";-ao Regimento Inte-rna, e cOnforme O Pare
cer n~ 58, _de 1989, da COmissão de Consti
tuição, "Justiça -e Cídãdania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei do Senado n" 48, de 
19_8.3__- Complementar. 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro j 
Item 10 

Projeto de Lei do Senado n" 49, de 
1983 - Complementar, de autoria do 
Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre 
a concessão do beneficio aUXI1io-doença_ 
ao trabalhador ry_ral. 

A Presidência, nos termos do art 369, afinea 
''a", do"Regimento Interno, e conforme-o péli'e
cer no 58, de 1989, da Comissão de C6nsti
tuição, __ Justiça e Cidadania, declara Pn~judi
cado o Projeto de Lei do S~nado nQ 49, de 
1983_- CorilPlemEiriiãr: - · 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 11: 

Projeto de Lei do Senado n9 32, de 
1987, de autoria do Senador Jamil Had
dad, que altera a redação do art. 136 da 
Consolidação das Leis do Trabalho e dá 
outras providências. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
"a", do Regimento InternO, e conforme o Pare
cer n? 58, de 1989, da CoiTiísSão _de Cémsti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi~ 
cada o Projeto de Lef do_ Senado no 32, de 
1983. 

Não havendo objeçâo do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SJO. Jamll Hadd2id -Sr. Presidente, pe
ço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Conceâo a paJavfa ao nobre Senador Jãmil 
Haddad, para uma questão de ordem. 

O SR- JAMJL HADDAD (PSB- RJ. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Parecer no 58, de 
89,_ que, segundo o nobre Senador FranciscO 
Rollemberg, foi lido por S. Ex•, mas teria sido 
elaborado pelo Senador Ney Maranhão, au
sente daquel~sessão, remete, de acordo com 
o art. 369; à prejudicalibidade de vários proje
tes de lei, citando o aft. 7o da Cônstituição. · 

Sr. Presidente, o art. ?Q do Piojetci que apre
s_entei à Casa, na parte ieicldOftada às férias, 
no item 17, lê-se o seguinte:. 

" --.,Gozo :de féríaS aól.laiS; remulieradas, 
COin, -pelo menos, 1/3-aiTlaiS- do que o 
salário normal." 

~::Sr. Presidente, ·apresentei-eSse projeto mo
dificando, no art. 136, o Ca.Put, que passaria 
a ter ~ segui~te redaç~o: 

"A. época da concessão das férias será 
o que melhor consulte aos Interesses dos 

--empregados." 

Eno§3°: 

:"'Somente por mOtivo de_ força maior"; 
devidameRte caracterizada, por anuência 
-expressa ... ··_ 

Sr. Presidente, não vejo a lei, a CoriSOlidação 
das Leis do Trabalho está vigindo. Até que 
seja feita a nOva- legislação, pelo que estOu 
sentindo no ·pa~et;e!, nenhum projeto, relacio
nadO.::i:órrl-o art. 7~ da Constituição, ·poderá 
ser c8presentado à Casa pelos nobres Srs. Se
nadores. 

oe·rnodo, Sr~- Presidente, de acordo com 
o art. 369, § 2ç, rec-orro da decisão à Comissão 
-de CohStítuição, Justiça e Cldãdania. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Dispõe o art. 369,_ § 2ç, invocado pelo nõbre 
senàdãf Jamil Haddad: -

_"Da declaração de prejudicialidade po
derá ser interposto recurso ao Plenário, 
que deliberará ouvida a Comissão de 
Cohstituição,_Justiça e Cidadania" 

Acredito, portanto, que teremos, primeiro, 
de ouvir a Comissão_ de Constituição, Justiça 
e Cidadania para depois deliberarmos. 

A Mesa acolhe o recurso e o remete à apre
ciação da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania; depois, então, o parecer será sub
metido, à apreciação do Plenário. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-cOm ã palavra V. ~ 

O SR. CID SMióiA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, sabe V. Ex" que há 
centen~s e_ centenas de projetes anteriores à 
vigência da atual Constituição Federal. E esses 
projetes se acumularam, notadamente, naCo
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
onde todos os exames dessas matérias foram 
s_uspensos, exatamente à espera da Consti
tuição e, também, pefo fatO âe o Senado Fede
ral ter funcionado em condições excepcionais 
durante os anos de 1987 e 1988, condições 
extraordinárias adaptadas à realidade da As
sembléia Nacional Coilstiluinté. 

A Assessoria do Senado Federal separou 
nOãmbito da <:omissão de ConstitUição, Jus
tiÇã"e tldãdania, esses-projetas, de acordo 
com o tema e verificou aqueles que, porven
tura, tiVessem colidênda: com a nova Consti
tuição, direta ou indireta, sugerindo àquela o 
alcp:i!Vamento. Fci'i-dado um Parec=er conjunto 
a esses_i)rojet6S de lei,~e a Cc:>~issão de Consti- · 
tuiç-ãó, Justiça e Cidadania deliberou, então, 
arquivar toda essa matéria, sem prejuízo de 

nerihuma delas. Porque, além desse recurso 
que, agora, é ínter{;iosto, há também a possibi
lidade da reapresentaçâo, mais atualizada ain
da, daquilo que parecer que não se -chocou 
tão flagrantemente com a ConsiitU.íçãO Fi.: 
der ai. 

Acho que o Senador Jamil Haddad-tem todo 
o direito de defender o seu projeto de lei. Não 
os examinei um a um. É evidente pelo que 
S, Ex" disse, realmente a razão está a assisti-lo 
neste instante. Seria bem mais interessante 
que S. Ex" reapresentasse esse projeto, talvez, 
até devidamente aperfeiçoado, inovando para 
a Comissão-de Constituição, Justiça e, Clâa
dania unla inatéria já produzida depois da 
Constituição, quando é mais fácil observá-la. 
Essa reapresentação é salutar. Foi isso que 
defiberou a· Corrifssão d€: Consfituição, JustiÇa 
e Odadania, que tudo isso Que vai arquivado 
pOde s-er" reãpfesentado com as devidas vanta~ 
gens. _ 

No caso presente,_ acredito- que o projeto 
do Senador Jamil Haddad, por ser anterior 
à _Constituição, foi tragado por aquela provi
dência dos assessores técnicos do Senado no 
estudo de_ssa matéria. Entretanto, chegando 

_ à Coinissão de Constituição, Justiça e CidaC!a- -
nia, esta terá todo o cuidado na apreciação 
desse recurso, não apenas_ pelo respeito que 
merece o Senã.dor Jamil Haddad, mas, princi
palmente, pela natureza da matéria que é uma 
matéria básica da maior importância so_cial. 

Também advirto que essa matéria do Sena
dor Jamil Haddad poderá tramitar por outra 
Corttissão, aquela dedicada aos aspectos so
ciais. Mas a Côrõissão de Constituição, Justiça 
e Cidadailia examinará com todo o carinho, 
com todo o cuidado o recurso de S. EX' 

O Sr. JamU Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo _a palavra ao nObre Sehador Jamil 
Haddad. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem: Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Regiffiento [ht"erno, 
me concede, na realidade, o direito de poder 
recorrer da decisão da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadari'ia. Então não vejo 
por que neste momento reapresentar o proje· 

_to. O _projeto se _r? reexaminado pela Comissão 
de Constifuiçãô, Justiça e Cidadania, e se por 
acaso a Comissão entender que não deva ser 
acolhido, continuar, éitão verei quãis as con
dições, _quais aS prOVidências que eu tomarei 
reladonadas com o fato. Queria apenas dizer 
que é um recurso- regfmental de que estou 
fazendo uso ne~te momento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa já decidiu: o projeto será remetido 
à Comissão de Constituição, Justiça e Odada
nia, e depois, com o respedivo pareCer; será 
examinado pelo Plenário o- pedido do nobre 
Senador Jamil Haddad. 

. . . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- ESgõtada a matéria cOnstante da ordem 
do Dia. 
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Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n9 314, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara_n" 4, de 1989. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. SenadoieS que O aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria. 

"Discussão, em turno único, do PrOjeto 
de Lei da Cãinara n" 4, de 1989, de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, 
que introduz alteração nos arts. 325 e 581 
do Código de Processo Penal. --

Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania." 

ConCedO -a j::>ãlãraaonobre Sr.Senadoi' Car
los Patrocínio, para proferir o parecer da Co
missão de ConStituição, JuStiça -e .Cidadania. 

O SR. CARLOS PAffiOCÍNIO (PDC
TO. Para emitir parecer.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, procedente da- Câmara dos 
Deputados, o Projeto em epígrafe, de inklativa 
do Poder Executivo, busca fixar o valor da 
fiança de que trata o art. 325, bem como dar 
nova redação ao itern_Y do art. 581, ambos 
do Código Penal Brasileiro. 

Na Exposição de Moüvos que acompanha 
a Mensagem Presidencial é enfatizada a neces
sidade premente de ser alterado o valor da 
fiança, em face das alteraçõ.es ocorridas no 
sistema monetário, defasados com a instltUi
çáo do "Cruzado e do Cruzado 'Novo", repre
sentados porvaJores que perderam totalmente 
a expressão económica_. __ . 

Com o õbjetivo de atual.izar os. valores ,dê). 
fiança, o projeto tomou por base_ o salário mí~ 
nimo de referência. Conseqüentemente, a lei 
projetada cuidou de alterar. o artigo 581, V, 
para nele ser admitido como hipótese de re
cursos em sentido estrito, a_revogação de pri
são preventiva e concessão de liberdade provi
sória, para sanar lacuna da lei adjetiva penal. 

Convém salientar que o instituto da fiança, 
direito subjetivo processual, preceituado no 
item LXVI do art. 6° da Carta Magna, é tema 
da maior importância, refletindo-se, notada~ 
mente nos crimes contra o património e do 
chamado "colarinho branco", nos qua!s a van
tagem financeira auferida pelo' agente infrator 
toma ridiculo o valor atual de NCz.$ 0,40 (qua
renta centavos) - valor máximo h.oje arbi-
trado. _ - -

À vista ,do_ exposto, reconhecida a neces
sidade e a justeza das alterações, que passarão 
a incorporar o Código de Processo Penal, cujo 
substitutivo da Câmara se acha_ sob análise 
desta Casa, opinamos pela aprovação do pro
jeto, nos estritos termos _em que-velo da Casa 
de origem. 

É o parecer, Sr. Presidente~- -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer é favorável. 

Completada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto, em turno único. -

O Sr. Mauricio CoiTêa - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra -ao nobre Senador Mau-
rido Cortêa. -

ÓSR.MAWÚCIO CORREA (PDT- DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eu já conhecia esta matéria, e até 
paira uma grande dúvida no meio forense 
-acerca da inutilidade, inclusive, da focação exis
tente eni matéria de-multaS pecuniárias, quan
do o jUiz determina essa modalidade de aplica~ 
ção de pena. 

De Sorte que verifico que fealmente se toma 
indisperlsa\rél que esses valOres sejam reajus
tados, e aqui, ao que eu vérifiquei e-m uma 
leitura dinâmica, os reajustes são plenamente 
procedentes-,;_ e_ V. Ex", que é um advogado 
eminente _e_ grande conhecedor em ymatéria 
pecuniária, ve-rá -que os valores atuais quase 
não dão seqller para pagar a própria manU
tenção déiQuele traba1ho para a aplicação das 
penas. 
- Qe mo~c,. -~e é mais_ do que justo esse 

projeto de lei, no sentfdo de- que Seja feito 
esse reajustamento. 

Portanto, Sr. Presidente,_encaminharei favo· 
ravelf!!ente à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Continua em discusSão. (Pausa.) 

Não havençlo mais quem queira discutir a 
matéria, encerro a discussão. 

Passa-se__à votação. 
Os Srs~-Senadores que o aprovam queiram 

permanecer-sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O ·prOjeto vai à sanção. 

___ ~--'! s~guinte ?_projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•4,de 1989 

(N• 1.515/89, na Casa de origem) 

De inicíatiVa do Seimor-Pr-êslderlit:! -aa RepU-
blica _ __ _ 

Introduz alterações' nos arts. _ _325 e 581 do 
Código deProcesso Penal. 

O -congreSsO Nacional decreta: 
M F Os arts. 325 e 58!, inciso V, do 

Código de Processó Penal (Decreto-Lei n9 
3.689, de 3 de outubrO de 1941) passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

··-~. 325. O valor d~ fiança será ftxa
do pela autoridade que a conceçier no? 
_seguintes limites: 

a) de 1 (um) a 5 (çi!lco) salários mírll
m~ de _referência, quando _se _tratar de 
infração punida, no grau máximo, com 

_ pena privativa da liberdade, até 2 (dois) 
anos; 

·--'-~k) de __ S {c_inco) a 20 (vinte) salários 
mínimos de referência, quando se tratar 
de infração punida oom pena privativa 
da liberdade, no grau máximo, até 4 (qua
tro) anos; 

.c)- de 20 (vinte) a 100 (cem) salárioS 
mínimos de referênCia, quando o máximo 
de pena cominada for superior a 4 (qua
_tro) anos. 

Parágrafo úriiéri. Se assfni o_re_çg
mendar -a -$ittiação eCori-ôi"riica Cio iridicia
do ou acusado, a fiança poderã-ser: 
I- reduzida até a metade dos valores 

acima previstos; 
II- aumentada, pelo juiz, até 20 (viRte) 

vezes em relação a seu valor máximo. 

Art. 581. .................................................... --

V- que conceder, negar, arbitrar, cas
sar ou julgar inidônea á fiança, indeferir 
requerimento de prisão preventiva ou re
vogá-la, conceder liberdade provisória ou 
relaxar a prisão em flagrante." 

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se, agora, à apreciação do ReqUeri
mento n9 :u 5, de u_rgênda,lido no EXpediente, 
para a Mensagem no 89/89, relativo a pleito 
da Companhia de Gás de_ São Paulo - Com
gás:--

Em votação, o requerimento. 
Os Srs~ Sena_dores que o aprovam queiram 

peimanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria, que depençle de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômic.os. 

Concedo a palavra ao nobre Senador S-eve
ro-Gomes, para proferir-o parecer"Sól:iré ã ma
téria. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP. 
Par::I Proferir parecer.) - Sr. Presidente~ Srs. 

· Senadores, com a Mensagem no 89, de 1989, 
o Senhor Presidente da República submete 
à dellbe~aç_ão do _Senado Federal_pleito da 
Companhia de Gás de São Paulo - Congás, 
que objetiva contratar, jUnto aO Banco Mun
dial, wna operação de crédito no valor deUS$ 
~.000,000.00 (rtovehta e quatrO- milhões de 
dólares norte--americailó), destinada a finan
ciar o projeto de distribuição _de gás natural 
no Estaáci" de ~o Paulo, com as Seguintes 
condições: 

a) __ amortização do empréstimo a ser 
realizada em -20 pi-estaçõeS semestrais, 
iguais e consecutivas, venCendo-se a pri
rireira em 15-10-93 e ·a úlima em 
154-2003; 

b) juros calculados à taxa de_ 0,5% 
a.a. acima do custo de captação dos re
cursos do Banco Mundial, aprovados no 
semestre anterior ao_s ___ respectivos paga-
mentos, exigíveis semestralmente; e 

c) comlss~ão de compromisso calcu
lada à taxa de 0,75% a.a. sobre o saldo 
não desembolsado do empréstimo exigí· 

- ---vel semestralmente. 

A nova Carta Magna do País, no seu art. 
52, diz que compete privativamente ao Senado 
Federal, dentre outras atribuições, autorizar e 
dispor sobre a outorga de garantia pela União, 
de operações externas de natureza financeira, 
verbis: 
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"Art. 52. Compete Privativamente ao 
Senado Federal: -

V- autorizar- operações externas de 
natureza financeira, de interesse da União, 
dos Estados. do Distrito Federal. dos Ter· 
ritórlos e dos Municípios; 

VIII- dispor sobre limites e condições 
para a _concessão c:le garantia da União 
em operações de crédito externo e inter
no;" 

Em função da nova prerrogativa, o Sen-ãdo 
Federal criou uma Comissão especial para re
gulamentar a sua competência privativa, relati
vamente às operações externas, a fini de q,ue 
não se repitam os erros que levaram o País 
ao endividamento que está sufocando a nação-
brasileira. -- -

Enquanto as novas regras não são estabele
cidas, o art. 403, do Reglinento Interno, conti· 
nua a disciplinar a apreciação da matéria, 
que reza: 

"Art. 403. o senado apreciará pedi~ 
do de autorização para operações exter
nas de natureza financeira, de interesse 
da União, dos Estados, do Distrito Fede~
ral, dos Territórios e dos MuniCípios 
(Const. art. 52,_ V), encaminhando pelo 
Poder Executivo interessado, e instruído 
com: 

a) documentos que o habilitem a co
nhecer, perfeitamente, a operação, os re
cursos para satisfazer os compromissos 
respectivos e a sua finalidaâe; 

b) publicação oficial com o texto da 
autorização do Poder Legislativo compe
tente; 

c) parecer do órgão competente do 
Poder Executiva.':_ --

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 30, DE 1989 

AUtOriza a companhia de Gás de São 
Paulo- Camgás.·a Contratar uma opera
ção de crédito externo no valor de US$ 
94,01){},000.1){}_ . . -

Art. 1" -É a Companhia de Gás de São 
Paulo - Comgás, nos termos dos itens V e 
VIl, do art. 52, da ConStituíÇ:áo F'ederal, autori
zada a contratar operação de crédito externo 

,-hõ_ valor de US$ 94,00Ci,OOO.óo (noventa e 
quatro milhões de dólares norte-americanos), 
junto ao Baricó Internacional de Desenvolvi
mento (Banco Mundial) mediante garantia da 
União, ao _finãnciàmento do Projeto de Distri
buição de Gás Natural no Estado de São Pau
lo. 

Art ~ -- É o Poder Executivo autorizado a 
dar o Aval -dO Tesouro NaciOnal à operação 
mencionada no art. 1 o desta Resolução, me
diante recebimento de contragarantias efeti
vas do tomador e obseJVadas as demais exi-
gêhdãS legais. _ -- . • 

Árt. -3~ · Ésta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4~ Revogarp-se as disposições em 
contrário. 

É o parecer; Sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nôrnicos conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução n? 30, de 1989, que autoriZa 
a Compclnhia de Gás de São Paulo - Com
gás, a contratar operação de crédito externo 
no valor 94 milhões de dólares americanos. 

Completada 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. 
No processado encontramos os seguintes Em votação. 

documentos: o~rsrs. -s-enadores que o aprovam queiram 
a) Exposição ·de Motivos do Ministro __ da permanecer sentados. (Pausa) 

Fazenda; 
b) Referência ao Aviso de Prioridade nQ OSr.JamllHaddad-Sr.Presidente,pe-

580, de 1989, expedido-pelo Ministro do Plane- ç:o-que cõnste o meu v9to contrário. 
jarnento. O- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

As condições financeiras da operação fo- -Aprovado, tendo voto contrário do Senador 
ram analisadas pelo STN, que se pronunciou -Jaffi11 Haddad. _ 
favoravelmente à outorga da garantia da O'projet6 irá à Comissão biie_tora~ para a 
União. - redãção fmal. 

No mérito, o financiamento do projeto de o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
distribuição de gás natural no Estado de São ~~SObie a mesa, a redação final da matéria 
Paulo enquadra-se naquelas atividades que que será lida pelo Sr. 1 ~Secretário. 
devam merecer o acolhimento da Casa, até 
mesmo porque o empreendimento, além dos -- ft_lida a se~ui~te: 
benefidos sociais, é fmanceirarnente viável. 

Todavia, seria de todo oportuno que o Sena
do Federal passasse a exígir as minutas dos 
contratos, bem como a demonstração da exis
tência da contrapartida financeira do País, a 
fim de que o País não continue pagando cr 
comissão de compromisso, calculada à taxa 
de O, 75% a.a. sobre o saldo não desembol
sado do empréstimo exigível semestralmente. 

Não obstante, dada _a relevância do Projeto, 
opinamos pelo acolhimento da Mensagem, 
nos termos do segufnte: 

COMISSÃO DIRETORA 
PARECER N" 90, DE 19.89 

Redaç4o final do Projeto áe Resolução 
n' 30, de 1989. · · 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n? 30, de 1989, 
que autoriza a Companhia de Gás de São Pau
lo-Comgás, a contratar operação de cr_édito 

·externo no Valor de US$ 94,000,000.00 (no-

venta e quatro milhões de dólares america-
noS). - - - --

Sala de Reunlões da Corriissão, 8 de junho 
de 1989. - lrain SaraJ"va, Presidente - Lou
rembergNunesRocha, Relator-AntonloLuiz 
-Maya- Divaldo Suruagy. -

ANEXO AO PARECER 
.. N• 90, DE 198'T 

- -- -

Redação final do PrÕ/eto ·de Resolução 
n• 30, de 1989. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti
tuição, e eu, Presidente, pro
mulgo a_seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 198g· 

Autoriza a Companhia de_ Oás de São 
Paulo - Comgás, a contratar operaçãO 
de crédjto externo no valor de (JS$ 
94,000,0(f(J.OO{noventã e quatro miihóes 
de dólares americanos). 

O Senado F'edefal resOlVe: 
Art. 1 ~ É a Comparihia de Gás de São 

Paulo- Com gás, nos termos do art. 52, inci
-sos V e \/fi, da Constituição Federal, autoriZada 
a contratar operação de crédito externo no 
valor deUS$ 94,000,000,00 (noventâ e quatro 
milhões de dólar~ af(lericanos),junto ~o 8--ªn· 
Cõ Internacional de Desenvolvimento (Banco
M!Jndial) mediante garantia da União, desti
nada ao- finanCiamento do Projeto de distri
buição de Gás Natural no Estado de São Pau
lo. 

Art. 2~ É- o Poder Executivo autorizado a 
dar o Aval do T escuro Nacional à opecação 
mencionada no art, 1 <? desta Resolução, me
diante recebimento de contragarantias efeti
vas do tOrilador e observadas as demais exi
gências legais. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na 
dat~ ~~-sua pu~~c~ção. _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão a redaçáo final. (Pausa.) 

· Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. -
Os Srs. Senadores que- a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto irá à 

promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Volta-se à lis~ de oradores. 
"eofi:cedO a: pãlavra ao nobre SenadorAluízio 

Bezerra (Pausa.) 
S. ~ náo Se encOntra em Pienárlo. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 

Chaves. (Pausa) 
S._ Ex~ declina da palavra. 
COncedo-a -pãlavra éio nobre Senador Jamil 

Hàddad. 

O SR. JAMiL HM5!5Ai5 PRON(JNJCA 
D/SC(JRSO Q(JE, ENTREO(JEÀ REVi
SÃO 00 ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
PbsTERIORMEiYTE .. ·. . .· . 
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Durante o discurso do Si Sen. Jam11 
Haddad o Sr. Si:n. tfe/son Carneiro deixa 
a cadeira da Presidência: qUe- é ocUpada 
pelo Sr. Sen_Antônio LUiz M~ya. _ _ 

Durtmte o disCUrso do Br. Sen. Jamjf 
Haddad o Sr. Sen. Antônio LlJjz Maya dei
xa a cadeira da Presidência que é ocu
pada pelo Sr. Sen. Pompeu de SOusa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Com a palavra o nobre Senador Ney Mara-
nhão. - - -

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) __ - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ocupo hoje esta tnbuna
para homenagear a memória do industrial per
nambucano Armando de Queiroz Monteiro, 
recentemente falecido. 

Liga-me ao Dr. Armando a admiração que 
sempre tive pela sua figura, a amizade que 
mantenho com seus ft.lhos, especialmente o 
empresário Armando Queiroz Monteiro Filho 
e a mmtânda politica que meu pai, Constâncio 
Maranhão, manteve, juntamente com Armail· 
do de Queiroz Monteiro, no antigo PSD. 

O Dr. Armando foi Deputado Estadual pelo 
antigo PSD, no período 194611950, tendo Sído 
Líder do Governo Barbosa Lima Sobrinho na 
Assembléia Legislativa do Estadç, nã qual foi 
Constituinte. 

Em 1946 elegeu·se Presidente da Federa· 
ção das Indústrias de Perriambuco, cargo que
exerceu com brüho, denunciando o esvazia~ 
menta económico de Pernambuco. 

Amigo e correligionãrio de Agamenon Mã~ 
galhães, veio a tornar~se seu contra-parente 
com o ·casamento do seu filho, Armandinho, 
com sua fllha. 

Pai extremoso, veio a ter o dissabor de per
der o seu filho Múcio, num terrível desastre 
de aviação. Além de Armando de Queiroz 
Monteiro Filho e de Múcio, Dr. Armando teve 
mais três filhos: o industrial Rómulo de Quei
roz Monteiro, a Sra. GraÇa, caSada com o em. 
presário Ricardo Brenand e Lourdes, casada 
com o Dr, Humberto Pontes. 

De maneiras fidalgas, Dr. Armando sabia 
receber dentro dos conhecidos padrões da 
aristocracia açucareira pemambucana, tratan
do a todos, inclusive os seus empregados, 
com gentileza e simplicidade. 

Profundamente trabalhador, inldou a sua 
vida profiSSional como ·administrador da usina 
Trapiche, --da tradicional empresa pemambu
cana .M.endes Uma S,A.., Nais-ta-rde---adqtifriu, 
com muito esforço, a uSina Cucau e, aos pou
cos, com a ajuda dos filhos, construiu um 
dos mais sólidos impérios econômkos da re
gião, constituído das usinas de açúcar Cucau 
e Laranjeiras, de uma caldeiraria moderna -
a Noraço, de uma metalúrgica pesada - a 
Five Lilie, de um cotonifído- a Tecelagem 
Ribeirão, de duas distribuidoras de veículos 
-a Sael e a Norasa, de um banco-~ o Mer
cantil de Pernambuco e de vários_ empreendi
mentos agricolas e pecuários. 

Já disse um escritor pemambuc.ano que: 
" ... 0 tempo é como os nevoeiros que enco
brem os pequenos morros e destacam as 
grandes elevações". Esta frase se aplica como 

uma luva a Armando de Queiroz Monteiro que, 
ã medida que passa o tempo e a história vai 
impiedosamente sepultando, com o ·esqueci
mento, os homens do seu tempo, a sua figura 
agiganta-se e destaca~se cada vez mais no 
cenário peinambucano. -

Eta_ o que tinha a dizer, Si. Presidente. 
~-·-- --- - --- .. -

DOCUMEt!TO A Q(Jf SE REFERE: O 
SR. IYEY i'!ARANHÃO: 

ARMANDO DE .QUEIROZ MONTEIRO 

.Nasceu no município de Escada (PE), Eri-
genh9 Campestre, em 14-5-189.5. Filho de 
CJetano de _QUeíróz~7V!CinteirO.' Ba-Charel em 
Dírelto;-Senhcir de. Engenho_ (Engenho Bonsu
cesso, no município de Gameleira (PE), e çie 
Amélía_de Arruda Falcão de Queiroz Monteiro. 

Cursou o prini.árío naSêsC:oias particulares 
do município de Gamelelra, O Curso -Gínasial 
no Colégio Pedro Augusto Carneiro Leão e 
COlégio· Álem-ão e formou-se em_ Direito na 
Faculdade de Direito_ do _Recife, hoje Uôiver_- · 
sidade Federal de Pernambuco. 

f9i casado em primeiras núpcias com Maria 
José Dourado de QueirOz Monteiro que de
sempenhou um importante Papel, que nas 
suas realizações, quer na educação dos seus 
_cinco filhos: 

1._ Armando de Queiroz Monteiro Filho, 
Câ'Sã.dõ COiri Maria do Carmo Magalhães de 
Queiroz-Monteiro; 

2. _ Maria de Lourdes Monteiro Pontes, ca
sada com Humberto Mamede de Pontes; 

3T Graça Maria Monteiro Brennand, casa
da com Ricardo Coimbra de Almeida Bre
nn~nd; 

4. José Múcio de Queiroz Monteiro (fale
cido); 

5. Rômulo Dourado de Queiroz Monteiro, 
casado com Anamaria Azevedo de Queiroz 
Monteiro. 

Fof Deputado Estadual - Assembléia Le
gislativa de Pernambuco e líder da maioria 
no govemo Barbosa Lima Sobrinho. 

Presidente da Federação das Indústrias de 
Pernambuco; Serviço Nacional de Aprendiza. 
gem Industrial - Senai, e_ do SEiiviço So~:ial 
da Indústria ---" Sesi; Presidente, também, da 

--CooperatiiJa d_e Produtores de Açúcar e Álcool 
de PemambU_cõ Ltda. 

Começou a vida profissional como forne
cedor de cana_ no Engenho Souza, arrendado 
a Usina --catende,- então- perten:cenw:-a-rrrrna 
Mendes Uma & Cia. _e administrada por José 
Maria Carneiro da Cunha. posteriormente no 
Engenho Mato Grosso, da Companhia Geral 
de Melhoramentos em Pernambuco, então de 
propriedade de João Cardoso Ayres Filho e 
José Rufino Sezerrã Cavalcanti, administrada 
na época por Dr. Gci'cffl.o de Pontes, 

De fornecedor de cana passou a exercer 
a gerência das antigãS uslii.aS Ubaguinha e 
Trap1<;Jle de propriedade da firma Mendes Li
ma- s.- Cia~ Nesta função· teve oportunidade 
de reali~r um projeto de fusão e _relocalização 
das velhas usinas Ul>agu.inha e T rapiche, dan
do origem. à nova Usina Trapiche. Como re
presentante da firma Mendes Uma & Cia. foi 

interventor na Usina Centra] Barreiros, de pro
priedade do Dr. Estácio COimbra. 

Juntamente com Antônio Dourado Neto ad
quiriu ao Dr. Severino Mâriz a Usina Jpojuca 
e criou a sociedade Dourado Monteiro e aa. 

Na déCãda de 40 vendeu a sua parte nesta 
sode®de e adquiriu o controle acionárlo da 
Companhia Geral de Melhoramentos em Per· 
nambuco, proprietária da Usina Cucaú e da 
Fiação _e Tecelagen:t .Ribeirão S/ A!;. partír dàí, 
já COm a colaboração dos filhos Armando 
_Monteiro Filho, José Múcio Monteiro e Rômulo 
Monteiro, e do gent:,o J-lumberto Mamede de 
Pontes, adqujri_u e criou várias empresas, entre 
as g'ualS se destacam: 

i Üsina Aripibu.S/A,.Posteriormer1te desa· 
tiv~da e incorporada à Companhia Geral de 
Melhoramentos em Pernambuco, peffi'litindo 
esta tncorpora~ão à ériação da Companhia 
Agropecuária Vale do Ribeirão ,..... Capri, no 
setor agroindustriaf _ _ 

2, Noraço SIA-lndiístria e_ Comércio. de 
Laminados, e Fives Lille Industrial do Nordeste 
SIA - Flinor ambas no setor de Bens de Ca
pital; 

3. S!A Auto Elétrica - Sael - Nordeste 
Automotores· SIA:.....:... NOraSa ~Verd-e Mar Veí
culos Ltda. - T adas -no--setor de represen~ 
tação da indústria automobilística 

4. Usina .Laranjeiras SJA. em Vícência (PE) 
e Açucareira Altamira Ltda, no Município de 
Conde, na Sabia. Estas aquisições permitiram, 
através de_ um projeto de fusão, o- surgimento 
de nova unidade industrial - Usina Laran
jeiras, implantada em Vicênc:ia (PE), e hoje 
incorporada à Companhia Geral de Melhora
mentos em Pernambuco, no setor açucareiro, 

Exerceu até seu falecimento, em 18 de maio 
de 1969, aos 94 anci.S de idade, oS cargos 
de: 

1. Di!etor Presidente da Seguintes Empre-
sas: --

Coll}i:)anhia Geral de Melhoramentos em 
P~mambuç:o; Usinas Cucaú e Larangeiras; 
Fiação e Tecelagem de Ribeirão S/ A; Compa
nhia Agropecuária Vale do Ribeirão - <:aprí; 
Noraço S/A - Indústria e Comérdo_ de Lami
nados e S/ A Auto Elétrica- Sael. 

2. Presidente do Conselho Consultivo: 
Nordeste Automotores S/ A -_Norasa 
Adonísta das Seguintes: 
1. Banco MerCantil de Pernambuco S/A 

e suas coligadas: 
Mercantil d~ Pernambuco Empreendimen

to-s· SI A:; "Mercantn· -a e PemambUCo---c:orretClra 
-de Segúros Ltda,; M~antil de Pernambuco 
Corretora ele Câmbio, Titulas e Valores Mobi
liários. 

2. Sael Moto Ltda. 
3. Verde Mar Veículos Ltda, 
4. Fives Lllle Industrial do Nordeste S/A 

~Flinor. 

O SR._PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. -

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Pro
nuncia o segujnte discur_so.) -Sr. Presidente, 
Srs..Senadores, nenhum Estado neste País 
tem sua malha viária em situação tão precária 



Junho de !989 DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção II) 

quanto o Maranhão. As grandes rodovias fede
rais, ou não estão ainda asfaltadas ou as pou
cas que se encontram pavimentadas apresen
tam-se em situação crítica de conservação, 
como é o caso da Açailândia --Santa Luzia. 

Da Tribuna desta Casa tenho feito seguidos 
apelos ao Governo Federal no sentido de que 
atenda ao povo maranhense com a constru
ção de suas estradas. E não me refiro apenas 
às rodovias federais. senão também às esta
duats e com ênfase especial às estradas vici
nais. 

O povo maranhense não suporta mais tanto 
sofrimento. A BR-226, que Serve ao Estado 
todo, cortando-o ao meio, atinge diretamente 
os municípios de Porto Frãnco, Sitio Novo, 
Amarante, Grajaú que hoje se encontra prati
camente isolado, Barra do Corda e Presidente 
Dutra. É uma rodovia de fundamental impol"
tância, atravessando uma região de terras ex
ceJentes, grande produtora de grãos, pecuária 
intensa e destilarias de álcool. Todavia, com 
asfalto em apenas um pequeno trecho, aque
les centros populacionais vêem~se pratica
mente fsoJados do resto do Estado e do País. 
Grajaú está sofrendo até mesmo falta de gás 
de cozinha pelo fato de não poderem trafegar 
pela rodovia os camiflhões pesados, e ultima
mente nem mesmo veículos de pequeno por
te. 

A rodovia Estreito - Barão de Grajaú, 
BR-230, cobre uma região de mais de 15 mu
nicípios, além de promover a interligação da 
região produtora de soja e arroz, formada pe
los municípios de Balsas, Fortaleza dos No
gueiras e Riachão, com os ·centros de consl..l
mo e de embarque para o exterior, no porto 
de São Luís. 

Como corolário da BR-230 vem a BR-135, 
servindo também a toda a economia do Esta
do a partir de São Luís, Presidente Dutra até 
Oroziinbo, no interior do sertão. Faz-se urgen
te o asfaltamento dessa rodovia. 

Há ainda a rodovía que servirá a toda a Bai
xada Maranhense, aliviando os municípios de 
Pinheiro, Ci.trurupu, Mirinzal e inúrilefOS-õutros 
que compõem esta importante faixa econó
mica e social do meu Estado. É uma rodovia 
de apenas 95 qui.lâmetros, de custo baixo por
que conta com a implantação já feita, e inter
comunicará toda essa região com a rodovia 
São Luis - Pará. 

Não se pode esquecer taiT!bém a rodpvia 
litorânea que, conieçahdo em Rosário, servirá 
também a Morros, Jcatu seguindo por Tutóia 
até Araioses, desembocando no Piauí. 

Vê-se assim o quanto estamos carentes de 
rodovies no Maranhão. O que até hoje foi feito __ _ 
está longe de sign(flcar o atendimento de nos
sas necessidades mínimas. E com isto o povo 
se vê ao desconforto, Com sua economia atra
sada e impossibilitada de qualquer avanço. 

Este, portanto, o apelo que uma vez mais 
faço ao Presidente da República, em nome 
do povo maranhense, em nome dos prefeitos 
que freqüentemente vêm a Brasília implorar 
por estas Vias de comunicaçáo, em nome dos 
vereadores, mais de 1.500, que em suas reuM 
niões convocadas pelo Presidente da Associa
ção dos Presidentes de Câmaras Municipais, 

vereador Manoel Martins, não se cansam de 
pedir estas obras. 

Tenho esperanças de que o Presidente José 
Samey,_maraob_ense como eu, encontre uma 
solução para este grave problema da vida eco
nâmk;.a _de nosso Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR- l'IELSOI'I WEDEKII'I (PMDB -
SC. Pronurida o seguinte diSCurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Seriadores, pasSo a ler, para que 
conste d9s Anais do Sen~4q_ feideral, docu
mento que recebi da AssoCiação Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil: 

"Senhor Parlamentar, 
Ultrapassando o período de paraüsa-

- ção do Banco do Brasil, esta Associação 
procedeu a uma breve análise da mu
dança comportamental do funciona
lismo, conforme anexo, procurando tor
nar mais inteligível as razões pelas quais 
os sindicatos têm facilmente obtido su
cesso nas assembléias que decidem pela 
greve. 

2. Embora entendido como natural, 
pelas circunstâncias de retomo ao traba
lho após prolongada paralisaçáo, o am
biente íntemo no Banco mantêm-se ex
tremamente irritadiçõ, configurando-se 
mesmo em cüma de confronto aberto 
~c<?m a adm_inistração, o que_ em n-osso 
entender, pode estimular a desobediência 
civil interna, situ~ção completamente in
desejável para todos ·as diretamente en
voMdos na correta condoção _dos negó
cios da Instituição. 

3. Sedímehta:.se, por outro lado, a 
crença de que o Governo Federal estaria 
convencido de que o Banco do Brasil de
ve_ ser esvaziado em suas funções, dispas-

-mate a patrocinar sua reorganização co
mo uma instituição fmanceira de 2~ linha. 
Em que pese a fal~ de comprovação des
sa tese, há suficientes indldos, tanto da 
pa:rte do Ministério da Fazenda, como da 
própria administração do Banco,- de que 
essa intenção é verdadeira. 

4. Temos ·acompanhado uma série 
dé atitudes goyemamentais, como !rres
trito apoio da atual administração do Ban

--co, que nos levam a acreditar que todo 
esse processo de desgaste do funciona
lismo está inserido em um contexto muito 
mais amplo de enfraquecimento da Em
presa, procurando torná~la dispensável 
aõS -olhOS da opinião pública. 

5. Mesmo que tal atitude governa
mental - partindo-se da hipótese de ve

-racidade da tese- possa resolver proble
mas naciOnais imediatos, preocupa-nos 
seriamerite os desdobramentos futuros 
desse propósito, especialmente quanto à 
form~ação da nova legislação comple
mentar do Slstema Financeiro Nacional, 
conforme prevê a atual Constituição. 
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6. Ninguém melhof que V~~ para 
saber que inter_ess_es conjunturais, se não 
acoplados à organização estrutural do 
Sistema, pode, invariavelmente, provocar 
solução de_ continuldade no financiamen
to às_ ativfdades prodUtivas - inclusive 
sociais ~. das quais o próprio Govemo 
Federal é parte interessada e responsável. 

_ 7. Diante dessas ponderações, que 
temos_a convicção de que V. Ex~ as com
preenderá no devido nível de colaboração
com a causa nacional, fica-nos a certeza 

-d~ que o Banco do Brasil estará sempre 
à disposição da vida brasileira, como-h is:. 
toricamente o faz, desde que gerido e ad
mintstrado por lideranças confiáveis e in· 
tegradas ao corpo funcional através de 
diálogo constante e produtivo. 

8. Certos de "C]ue v:-Ex~ j:)Qriderará so
bre essas nossas considerações,apresen· 
tamos nossos protestas de elevada esti
ma e respeito. 

José_Fitivlo Ventrice Berçott. Presiden
te. 

CONSIDERAÇÓES SOBRE A 
RECENTE POSTURA DO. 

FUNCIONAliSMO DO. 
BANCO DO BRASIL 

1. O funcionalismo do Banco do Bra
sil sempre foi muito disciplinado e com 
grande_senso_de brasi.lidade. As tradições 
da_ Casa _sãq _d~ profundo comprometi
mento com os interesses do País. 

De uns tempos para cá vem-se insta
lando uma irritação .crescente, que devida 
e competentemente explorada pelos sin· 
dicatos tem produzido greves numa di
mensão nunca antes verificada no Banco. 
No ano de 1988, o Banco do srasn entrOU 
4 vezeS em greves i_soladas. Em 1 gs9 veri
ficamos a triaior greve da história da em-
presa. -

2. o-que está -Ocorrendo com o Ban· 
co do Brasil? Seus funcionários, a maiOria 
coin inais de 15 anos de serviço, se trans
formaram de uma hora para outra em 
irresponsáveis'? Teriam eles perdido o seu 
senso de brasilidade? Será que este pes
SQal só quer saber de altos salários num 
País cheio de problemas? Será que fazem 
greves só para irritar a população? V"rra· 
ram de repente perigosos ativistas políti· 
cos que querem derrubar o Governo? 

3. Cremos que o fenômeno não pode 
ser analisado_ de forma simplista. É neces-
sário ir mais longe e mais fundo para 
se entender o que está ocorrendo. 

Para localizar as raízes da mudança de 
comportamento do funcionalismo do 
Banco do Brasil, analisemos num breve 
histórico alguns ante_cedentes: 

a) período que precedeu a Nova Repú
blica: 

-Fortes lobbies pressionavam a so· 
ciedade, sob a capa de um discurso priva
tizante, procurando _ocupar os espas;os 
das estatais rentáveis. Em relação ao Ban· 
co do Brasil, o marco principal dessa 
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pressão lobista se deu peta redus-ão com
pulsória de sua atucrção no men::ã.do. En
tre 1979 e 1984 o Banco teve sua partici
pação no mercado de crédito r~duZida 
de 25% para cerca de 8%. 

Na oportunidade eram Ministro da Fa
zenda, o Dr. Emani Galvêas e seu Secre~ 
târio Geral Maílson da Nóbrega. Todo es
se processo de enfraRUi:=cimentó do B_an
co era tão coordenado pelo Sr. Maílson. 
Essa_ atuação gerou, como Tião poderia 
deixar de ·gerar, fortes desconfians-~s de 
parte do pessoal do Banco. Essas des
confianças,-d.e favorecirnentà aos Bancos 
privados em detrimento do BB, eram for
talecidas peJo-conhecimento das profun
das liga~es do Sr. MaílsOn com o ban
queiro Angelo Calrnón -de Sá, ex-Presi
dente do Banco do Brasil. · 

Sâo dessa ép-óca as discussões sobre 
a famosa Conta de Movimento, cuja extin~ 
ção o pessoal mais consciénte do Banco 
concord;3va, mas a desconfianÇa nas pes~ 
soas que conduziam o proceSso fazia ge~ 
rar uma profunda reaç:ão. Alterações des
sa profundidade s6 poderiam ser efetiVa~ 
das com pessoas con_fiávei~_ e consfde,
radas sérias, o que evidentemente não 
era o caso. O Governo Fisueiredo termi
nou seu rnandato sem-conseguir eXUn
güir a Coõla de Movimento. 

b) períOdo da l'fova República: 
O apoio--do Presidente José Samey, 

aliado a uma vontade sem limites da Insti
tuição de continuar a ser um instrumento 
útil ao País, e conduzido pOr- adminisfra
ção competente, permitiu ao Banco do 
Brasil iniciar um processo penoso de re
construção. A empresa estava esfacelada, 
tecnologicamente velha, sem produtos 
(havia restrições de ~ado tipo à partiCi
pação do Banco nos mercados), desmo
tivada e desacreditada junto à Sociedade. 
A revitalização -da empresa foi surpreen
dente. A reconquista dos espaços perdi
dos aumentava, graças às decisões pes
soais do Presidente da.ReJ)úbUca, ainda 
mais a motivaçãO da casa. E o funciona
lismo demonstrou na aportunldade sua 
capaddade e eficiência. 

Agora com confiança, O próprio Banco 
levantou a bandeira de acabar com a 
Conta d_e_~ovimentõ-, realizando seminá
rios em todos __ QS po"Qtos do País, com 
a participação de servidores, siOdicatOs 
e de líderes empresariais. 

Surgiu o Piano Cruzado, trazendo em 
seu bojo a extinção d~ __ Conta de Movi
mento.- Foram introduzidas profundas 
transformações na atUação dos banc:os.-
0 Banco do Brasil novamente atuou com 
multa competên-cia, liderando quase to
dos os mercados de produtos. c_omeçou 
recuperar fortemente sua fatia no Sistema 
Financeiro. Esse avahço trouxe, todavia, 
a reaglutinação dos lobbies -banqueiros; 
que tentaram-de todas as formas blo-

~ quear o deslanche do BB. O ctes<::iinento 
do Banco foi nottrJel. Passou de 3 milhões 
para 12 milhões de çontas de depósito. 

Iniciou a caderneta de poupança e em 
-Pot.u:Otempo já tinha mais de 4 milhões 
de contas, e mais de 1 trilhão de cruzados. 
Lançou o Ourocard e em 6 meses já tinha 
mais de 120 mil lojas conveniadas_ e 1 
milhão de cartões de crédito. 
~ "4. - -To do este esforço começou a· des-

9aStar_O_ corpo de funcionários que, a par 
de desenvolver todos estes novos merca-

- dos, tifihã conseguida dar suporte efetivo 
às duas grandes metas do Oovemo Sar
ney que realmente apresentavam resulta-

~ ___ dos-positivos: - as supers.3fras agricolas 
'-e a -desi&nche excepciona( das exporta
Ções. O volume de serviços da empresa 
aum_efltou em três anos mais de 5 vezes, 
e a quantidade de mão-de-obra diminuiu. 

O Banco estava impedida de cÓntra4!.r 
- - ma,o;.~de-obra, e portanto, estava manten

do :todo este crescimento na base do 
amor -e da dedicação. A maiarra do fun
cionaHsmo está trabalhando em média 
Is-horas por dia. A estafa já começa a 
fazé"r suas-vítimas e os ânimos começam 
a se-alterar. 

-5. Atente-se ainda para a estratégia 
~ç_s Bancos privados que, a partir do Pia
nci'"Cruzado passaram a ~ livrar de todos 
os se'rviços onerosos repassando-os para 

- ~-os bancos oficiais, princiPalmente o Ban
_ ... t<n:lt5"B"I'aSil.-Neste período, os bancos 

-~ -privados fecharam Cer<:a de 2 mil unida
des, enquanto o Banco do Brasil abriu 
Certa de mil novos pontos de atendimen
to--e recebeu uma infinidàde de tarefas 

, ·de interessé públicõ, abandonadas pelos 
bancos privados, ou por recusa pura e 
Slrriples, ou pela -cobrança de tarifas proi~ 
bitivas, ou pela discriminação com que 
pasSaram a tratar os di entes indesejáveis. 

Outro fato importante ê que no início 
---da Nova República o BB realizou um con

cUrso ·público para preencher· suas milha-
:~ Teso e vagas. O salário do Banco estava 

tãó ô.efasado que 70% dos aprovados se 
recusar(t111 a tomar posse. Dos que toma
·ram po~e. 50% se Q_emitiram nos pfimei-

-- · rOs meses porque o saiárlo inicial não 
-permitia sustentação sequer em pensões 
âe estudantes. 

--~ ·e. É- Oportuno lembrar que -os con
cursos são nacionais e os candidatos 
quase sempre tem que tomar pOsse em 

- iugares_inóspttas e distantes, e que o BB 
""' não paga residência para seus empre

- · gados ·Por este motivo a empresa come-
- · çou a tentar elevar os salários dos empre-

·gadas sofrendo tremenda resistência dos 
--&gãos de co]J.trole das estatais e do Mi-

nistro da Fazenda. Deste entrechoque, 
_ surgiu uméf"distorção, visto que os sindi
~--catos pediam mUito mais do que deseja
~vam, para-poder ceder nas negociações, 

·- nias toinO-cest.as estavam proibidas, a 
pendênci_a ai::abava por ser resolvida no 

--·~T, que. déjdindo em favor dos empre
gados após anos de restrições, costuma

_ _:: _Vã. em c·ertas vezes dar ganho de causa 
às postúlações dos SindicatoS. Este fato 
-explica algumas aberrações na política 
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· salari~J dÕ BB, e rr:;Úifó~ m~~ do gue-iSto~--
a instalação de cultura junto ao funciona~ 
lisma de que o Governo exige-~,_- greve 
para poder dar solução a qualquer coisa. 
Os órgaos -que não fazem greve ficam 
profundartiénte -defasados e expostos. 
Por exemplo, a Caixa Econômica Federal 
só entrou em gi'eve agora para poder ob
ter a defasagem do Piano Bresser, algo 
que já foi conquistado por todos os de
mais bancos oficiais do País há algum 
tempo. A política do Governo resultou in; 
centivad9ra por grande parte das emPre
sas estatais, e talvez. pela totalidade do 
setor privado, da postura reivindicatória 
via- greVe, e portanto; favorecedora de 
quebra da disciplina. 

7. A ascensão de Mailson da Nóbrega 
à p-osição de- Ministro da Fazenda veio 
trazer grande apreensão junto ao funcio
nalismo--da Casa. Seus antecedentes o 
credenciavam, segundo avaliação gene
ralizãda, como pessoa ligada aos bancos 
privados e que no passado tinha tomado 
posições muito duvidosas, pelo menos 
em três episódios: 

1 ~) procesSo- de _substituição de pas
sivo bancário comum por utJ:lização inten
siva de reCursos da Conta de Movimento, 
durante_ a gestão de Ângelo Calm~n de 
Sá na Presidência do Banco do Brasil. 
Maílson era o Consultor Técnico de Cai
mon. Nessa época, o Bane: o só jnjetava 
recursos na economia, mas era incenti
vado a não captar. 

Z') transferência para os bancos priVá
dos das operações de crédi_to rural, inclu
sive da delicada aplicação da política de 
preços mínimos - que envolve a aquisi
ção de produtos agrícolas em nome~do 
Governo ~Sob a alegação de que preju
dicavam o desempenho das Contas públi
caS. Nesta época, o atual Ministro era Se
cretário-Geta1 do MF. 

3") tentativas de extinção da Conta de 
Movimento, sem explicitar uma nóva polí
tica aceitável, face aos interesses do País, 
para as operações de crédito de ordem 
do governo -assunto já comentado an
teriormente. 

_8. N_esle çl~rna d(! profunda descon
fiança e: irritação as coisas foran1 aihda 
se agraVari.do pár uma: sêrfe de fatos: 

1) A forma c:omo foi demitido o Presi
dente Camilio Calazans, responsáveL sem 
nenhuma dúvida, pelo excelente desem~ 
penha do Banco no período. A todos no 
Banco o fato pareceu_ golpe contra a Insti
tUição. 

2) A gestão deficiente do novo Presi
dente,_sem .nenhuma autonomia _para 
qualquer tipo de decisão, passando o 
Banco a depender de decisões diretas do 
Ministro da Fazenda em relação mesmo 
a questões rotineiras internas. -

3) Algumas medidas internas profUri~ 
damente _infelizes, entendidas pela maio
rià do furlcionalismcYcomo teritativas de 
desestabilizar a empresa: 

a) rodízio de pessoal sem nenhUm cri-
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tério e s_em nenhuma explicação, indu~ 
sive aos próprios rodiziados. Este rodízio 
atingiu praticamente todo o pessoal estra
tégico, tornando toda a empresa insegura 
e vulnerável; 

b} velculação, por parte do pessoal li
gado ao Presidente, de informações inve
rídicas de que a empresa estava pratica
mente falida; 

c) extinção das superintendências re
gionais de operaçõe_s, recentemente cria
das, e que estavam apresentando resulta
dos excepcionais, superando inclusive to
da a expectativa. Esta medida foi conside
rada por quase toda a Casa, como alta
mente prejudicial ao Banco, e por muitos 
julgada criminosa; e 

d) a forma como foi conduzida a _rees
truturação da direção do Banco, para 
atender decreto do Governo. Totalmente 
sigilosa, introduzindo um grau de terror 
nunca antes visto no Banco. 

9. Cabe ainda ressaltar que o clima 
dentro do Banco nos últimos tempos tem 
sido de tal ordem que já ultrapassa os 
domínios internos, e vem, inclusive, fa
zendo com que partidos políticos tentem 
explorar a irritação existente na busca de 
votos para a próxima campanha eleitoral. 

10, __ Esta breve análise de fatos mats 
recentes que impuseram um novo. com
portamento aos funcionários do Banco 
do Brasil não deixa dúvidas de que o co
mando da empresa está funcionando em 
total dissintonia com os métodos normal
mente aceitos e disciplinadamente acata
dos pelos funcionários, em todos os ní
veis hierárquicos, sem nenhuma exceção. 

Era- o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos._ 

Nada mais havendo a tratar,a Presidência 
designa para a Sessão Ordináría de amanhã, 
às 9 horas, a seguinte, 

ORDEM DO DIA 
1 

Redação Final 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 23, DE 1989 

Discussão, em turno único, da redação_final 
(oferecida pela Comis_sã_o Diretora em seu Pa
recer n~ 78, de 1989), do Projeto de Lei do 
Senado n~ 23, de 1989, a e autOria do Senador 
Jutahy Magalhães, que estabelece normas pa
ra a privatização daS empresas públicaS e de 
economia mista, e dá outras providências. 

2 
Redação Final 

PROJETO DE RESOLUç:AO 
N• 183, DE 1988 

Discussão, em turno único, da redaçáo final 
(oferecida pela Comissão Diretora ~m se_u Pa
recern" 71, de 1989), do Projeto de Resoluçâo 
rf 183, de 198_8, de inciativa da Comissão 
Diretora, que revoga o item Vr do art. 406 

e o art. 412 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Resolução 
n9 58, de 1972. 

~ 
- Redação Final 

PROJETO DE RESOLUç:AO 
N• 20, DE 1989 

o Discussão, em turno-único, da re-dação fmal 
(oferedda pela comissão Diretora em seu Pa
recer n~ 72, de-1..989), do Projeto de Resolução 
n9 20; de 1989, que aprova as contas do Gover
nador do Distrito Federal, referentes ao exer
cício de 1987, ressalvadas as responsabilida
des imputáveis a -gestOres por infrações legais 
e danos patr(Jnoniais de qualquer esprácie. 

4 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 3, DE 1989 

c?~Piem~ntar 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 3,_de 1989 ,...--COmplementar 
(n9 55/.89, na Casa. de origem), que estabelece 
casos_ de inelegibilidade e os prazos .de sua 
cessação, tendo 
~ PARECER,sobn945,de 1989, daCoinisSão-
-de Constituição, Justiça e Cidada

nia; pela constitucionalidade e jurididdade, 
com voto vencido dos Senadores Antônio_Luiz 
Maya_,_Çªdos Patrocínio e João Menezes. 

···- -s 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATNO 
N• 3, DE 1989 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 3, de 1989, _de autoria 

_ da Comissão Diretora, que acrescenta pará
grafos ao_art 49, do Decreto Legislativo n9 72, 
de 1988, que "dispõe sobre a remuneração 
dos.membros_do Congresso Nacinal", tendo 

-PARECER, sob n~ 47, de 1989, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidada-

ni~ pela constitucionalidade, jurldicidade e, 
no mérito, favorável. 

6 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 7, DE 1989 .. 

d ·-· 

- (Tramitando em cOnjunto com o Projeto de 
Lei do Senado n~ 46, de 1989) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do_ Seriado n9 7; de 1989,- de autoria do 
Senador Ruy eacelar, que estabelece a gratui
dade, para as pessoas reconhecidamente po~ 
bres, do Registro ctvil de nascimento e da 
Certidão a~ óbJto, prevista no art. 59, inciso 
76, da Constitulção brasileíra e dá outras provi
dências. (Dependendo de parecer da Comis
são.de ConStituição; Justlçei e Odadania.) 

7 

PRO,fETO DE LEI DO SENADO 
N'46, DE 1989 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado n9 7. de 1989) - -

Discuissão, em turno único, do Projeto de 
L~i do Senado n~ 46, de 19-89, de auto_ria do 

Senador Edison Lobão; que dispõe sobre a 
gratuidade do Registro Civil âe nasCimento 
e do de óbito para os reconhecidamente po
bres e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer da Comíssão de Constituição, Jus
tiça e Odadan!a.) 

cc. - ·~c_cc 8 

MA TERIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei çl,a Câmara no 173, de 1983 
(n9 5.567/81, na Casa de. origem), que acres
centa disp-ositivoS à Consolidação das Leis _do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1? de maio de 1943, para o fim de conceder 
estabilidade provisória a_o _empregado que in
gressar em juízo com reclamatória 

9 

.MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de-Lei da Çâmara n9 224, de 19§3 
(n9 6oOn5, n-a Casa de cidQe-m), qUe- alteiá 
dispositivos da CorisoliCiação das Leis do Tra
balho, aprovada Pelo Decreto~Lei no 5.452, de 
J9 de maio de 1943. 

10 

MATÉRIA A SER DECU\RAUA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 257, de 1983 
-(n~-1.658/75, na Casa de origem), que acres
tenta parágrafo ao art 79 da Lei n? 3.807, 
de 26_de agosto de 1960- -Lei Orgânica 
da Previdência Social. 

11 

MA TERIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n9 105, de 1982 
-Complementar, de autoria do Sen_ador Nel
son Carneiro, ~que íntroduz alterações na Lei 
Complementar no 11, de 25 de maio de 1971, 
que instituiu o Pro(ural. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) 
- Está encerrada a ses"sãoL 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 
minutos. 

DISCURSOPRONGNC!ADOPELOSR. 
. ROBERTO cAMPOS NÃ SESSÃO DE 
24-5-89 E QuE, ENTRE<:JaE À REV/s-\0 

... D(YORADOR, SERIAPUBUCADO POS-
TERIORMENTE: .~ " - - - .. 

OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS-MT. 
Para discutir.) -Sr. Presidente, uma das mais 
antigas ilusões da espécie hUmna é prácurar 
aumentar salários reais -através de decisão le
gislativa, ignorªndo as __ realidades de mercado. 

O mercado não se governa pelas nossas 
leis arbitrárias; às vezes ben_evolentes, quase 
s_etnpre ineficientes~O mercado se regula por 
uma lei que se chama a "lei da oferta e da 
procura". Se as autoridades_ legislativas legis
lam uma fórmu!a_salaiial que reflete as realida
des de mercado,_ela é_inútH, pofque o mercado 
a praticará. Se legislamoS unia fólmula que 
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não se ajusta às realidades do mercado, ela 
será violada e os ajustamentos se farão de 
forma cruel. -

Algumas empresas elevarão_ seus preços, 
anulando a boa intenção do aumento real de 
salários; outras empresas demitirão emprega
dos, e, ao invés de salário aumentado, teremos 
o salâro ·"zero" do desemprego. Ainda outras 
empresas emigrarão da economia formal para 
a economia informal. E na economia informal 
não prevalece nenhuma regra salarial fixada 
pelo Legislativo ou pelo ExecutivO, e, além 
disso, não há direito adquirido aos benefícios 
previdenciários. 

Na medida em que, através de uma legisla
ção- salarial aparentemente generosa, impe
lirmos empresas para a economia informal, 
estaremos, na realidade, prejudicando os as
salariados. 

A experiência internacional é abundante, Sr. 
Prestdente. O que nós estamos legislando, ho
je, não é sen~o a escala móvel, famosa na 
Itália sob o nome de Scal_a mobil~ e que levou 
a uma aceleração da inflação italiana_em altos 

níveis, até que o próprio Partido Comunista 
apoiou, em .plebiscito, a eliminação da escala 
móvel, a frn de facilitar a luta contra a inflação. 
Essa luta se provou -depois exitosa. Foi so
mente após uma dura experiência sobre a ina
nidade de se tentar violar, por decisão legisla
tiva, as leis de mercado que a Itália encontrou 
o seu caminho. 

Experiênciá semelhante OCorreu na Bélgica; 
experiência semelhante ocorreu no Brasil, 
com o ·gatilha na época do "Plano Cn.izãdo". 
Não estamos senão repetindo medidas fada
das ao insucesso. Aliás, se acreditássemos sin
ceramente que está ao nosso alcance,_ a partir 
do Legislativo, determinar os nLvels de sa1ários 
reais ou garantir o aumento dos salários reais, 
então, por que sermos tão mesquinhos? Por 
que não declararmos um nlvel de salário míni
mo igual ao nível americano, ·de 800 dólares 
por mês? Seria o míriimo que poderíamos 
fazer para beneficar os pobres. -

A verdade, Sr. Presidente, é que qualquer 
política sa1arial que aqui formularmos terá de 
ser processada por essa entidade secular, fora 
de nosso controle, mas respeitável, tanto as
sim que os própriOs países Comunistãs a ela 
estão voltando .....,.... aquilo que se_ chama "o 
mercado". Nesse mercado, a consideração 
mais Unportante é o nível de produtiVidade. 
Se a fórmula de incremento salarial não se 
basear num incremento de produtividade, ela 
será inteirmaente fótil e ocorrerão os meca
nismos de anu1açãoa de beneficias que antes 
descrevi. 

A idéia de que se possa decretar, por exem
plo, um aumento de 3% do salário real a cada 
mês, ignorando-se a oferta e a procura no 
mercado de trabalho; ignorando-se a enorme 
diferença entre empresa e a sua diferente ca
paddade de enfrentar aumentos de custos; 
ignorando-se_ as variações de produtividade 
- constitut uma tentativa não apenas fútil, 
mas uma tentavia absolutamente frívola, de 
resu1tados até mesmo cruéis, que só levarão 
a uma aceleraç~o da inflação. E o grande ini
migo da classe assalariada chama-se inflação. 

--··-- - -- - -

~ inútil fazermos discursos ardorosos em 
prol aa melhor distribuição de reilda, se não 
tomarmos o passo rudimentar de combater 
a inflação, esse imposto cruel e regressivo so
bre as _classes pobres. Medidas deste tipo, Sr. 
Presidente, não aJJXJliaram no combate à infla
ção. 

A fórmula que propus, ·primeiro em 1983, 
e recentemente repetida, é a fórmu1a da livre 
negociação salarial, para tudo que exceda do 
salário mínimo. 

A rigor os econimistas que hoje se debru
çam sobre a experiência dos país_es subdesen
voMdos, acreditam que a própria fJXação do 
salário mínimo tem uma função desgraçada
mente redutora do emprego potencial de 
mão-de-obra. Deixa-se de empregar gente; 
deixa-se-de empregar mais membros de uma 
mesma fãtiiília, pmque, às vezes, o _salário mí
nimo arbitrado excede aquilo que a produti
vidade da economia pode comportar. 

Mas isto é inútil discutir. Já existe um man
dato ~onstitucional de fixação do salário míni
mo pelo Legislativo. Obedeçamos à Consti
tuição; Entretanto todos os nLve'is que exce
dam o salário mínimo devem ser objeto de 
!iv_re neg~dação ·salarial, e não apenas os ní
veis salarfaJs superiores a 20 salários mínimos. 

É ridícuio estarmos e?'cogitando regras dife
renciadãS para níveis de três a dez saláris míni
mOs, ou dez e vinte salários mínimos, na espe
rança de que as empresas se ajustem ao figu
rino. Isso é o mercado quem vai decidir. 

Algumas empresas acharão até folgada es
sa minuciosa regulamentação e _a utilização, 
tenho certeza, como desculpa para o repasse 
de preços. Ou tias não- poderão seguir essa 
regra, sem emigrarem para a economia infor
mal ou sem desempregarem gente, o que sig
nifiCa ó Sãlário zero desemprego. 

Tenhamos, portanto, consciência do que 
praticamos. Não estamos fazendo um ato de 
generosidade nem de piedade. Estamos co
metendo um ato de frivolidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Discurso pronunciado pelo Sr. Diva/do 
Suruagy na sessão de 30-5-89 e que, en
tregue à revisão do orador; seria publi
cado posterionnente. 

·O SR. DIVALDO SCIROAGY (PFL -AL 
Conio Líder, pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil está 
vivendo a mais grave crise económiCo-finan
ceira de sua_ História, com profundos reflexos 
negativo_s no campo social e_no campo políti
co. A angústia, o desespero, a descrença, o 
desânimo tornam conta da maioria esmaga
dora da população brasileira E ela, na sua 
descrença dos .valores maiores do País, na 
descrença das instituições que sa1vaguardam 
a estrutura da nossa sociedade, busca solu
ções estranhas, busca "'sa1vadores da Pátria", 
quando deveriam encontrar um estadista com 
~g~paddade administrativa, experiências e es
pírito público comprovado. 

Infeliz de um povo que deixa de acreditar 
nas suas instituições e bus.ca entregar seu des
tino a "salvadores". Por quê? Porque sabemos 
que nenhuri:l ser humano tem a faculdade de 

fazer milagr~s. Somente De_us, ou por delega
çijo de Deus aos _santos. _ 

E longe de mim a leviandade de querer 
considerar o Governador Fernando Collor um 
santo. Ele, que vem liderando as pesquisas 
de opinião pública, conseguiu uma notorie
dade nacional apoiado em três grandes ban
deiras, todas elas legítimas na sua essência, 
todas elas falsas nas palavras do Governador. 
A primeira delas, de um grande conteúdo so
cial: a reforma agrária. O qovemador afirmou 
para todo o País, através da imprensa, que 
havia tomado terra dos usineiros, em Alagoas, 
para dar aos pobres. A época, o Governador 
exortava, com todos os clarins, os meios de 
comunicação a exaltarem a reforma agrária 
que havia feito em nosso Estado. Li editoriais 
de jornais importantes, afirmando que o Go
verno brasileiro devia buscar o exemplo do 
Governo de Alagoas para acelerar e agilizar 
a reforma _agrária, tão premente e tão impres
cindível à consolidação da estabilidade social 
do homem-do campo nu Brasil. 

Naquela oporturiidade, 1988, estávamos vi
vendo as emoções de um pleito municipal, 
e engajados na campanha de um grande ami
go, de um grande p-olitico que dignificou o 
home de Alagoas nesta Casa, o entãO _Senador_ 
Guilherme Palmeira. Eu desafiava o Gover
nador Fernando Collor, e continuo desafian~ 
do-o, neste instante, da tribuna da Câmara 
mais alta do País~ Não pe-ço urn hectare, não 
quero uma tarefa de terra, não quero um al
queire, não quero nem um metro. Quero ape
nas um palmo de terra! Se o Governador apre
sentar um palmo de terra que _tenha tomado 
de a1gum usineiro para dar açs pobres, em 
Alagoas, eu votarei nele para Presidente da 
República. 

Como não quero cometer este erro, como 
não quero ficar com a consciência doendo 
pm levar um homem despreparado a conduzir 
os destinos desta Nação, lanço este desafio 
_com a segurança de qu~ ele não terá condi
ções de provar- porque há mais de um ano 
eu venho desafiando S. Ex' a prOvar essa refor
ma agrária fictícia e falsa com a qual vem 
iludindo o povo brasileiro com suas afuma
tivas, através da televisão. 

A segunda bandeira, de um grande conteú
do popular, foi e continua sendo a sua legenda 
maior, a do combate aos "pSe!-!domarajás". 

O funcionalismo póblico de Alagoas disputa 
com o do Rfo Grarlde do Norie o -estig'ma 
de qual dos dois é o mais mal pago do Brasil. 

Conversando; há poUcOS niinutoS, com o 
Senador José AgriPino, ouvi de ·s. EX', para 
surpresa minha, a afumativa de que um De· 
sembargador, no Rio Grande do- Norte, está 
ganhando um salário liquido de mais de três 
mil cruzados novos. Em Alagoas, ele tem um 
salário bruto de um mil e trezentos cruzados. 
E o Governador, apoiado na inédia eletrônica, 
transformou essa Justiça, que é a mais mal 
paga do Brasil, num símbolo de "marajafs
mo". Possuo telegramas dos presidentes das 
Assodações dos Magistrados e do Ministério 
Público de Alagoas que denun_ciam os péssi
mos salários que os integrantes dessas con
ceituadas clac:;ses percebem. 
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Em sua terceira bandeira, com <::ores mais 
dramáticas, porém tãO falSa (Juanto as duas 
primeira, o Governador disse que acabou com 
a violência e com o crime em terras alagoanas. 
Eu podería citar dezenas e dezenas de exem
plos, mas vou buscar apenas um, e me sinto 
constrangido de trazê-lo a esta casa, porque 
envolve um menor, mas como o Governador 
foi à televisão e afirmou que colocaria O seu 
cunhado na cadeia, por haver matado o Se<:re
tário da Prefeitura de Canapi, genro do entaõ 
Prefeito daquela -cidade. Mats uma vez, com 
a sua capacidade de interpretar, afirmava que 
doesse em quem doesse, fosse quem fosse, 
ele colocaria na cadeia. De que poder mágico 
esse homem está dotado! _Conseguiu Uudic 
noventa por cento da população, que sabe 
que um menor de_ quatorze anos não pode 
ser preso! ' 

Ninguém, em Alagoas, que tenha uma certa 
projeção social, envolvido em crime de morte, 
no Governo Fernando Collor, encontra-se na 
cadeia. 

Essas três bandeiras levaram o Governador 
a uma notoriedade perfeitamente compreen
sível; compreendo o povo brasileiro, porque, 
se surge um jovem afirmando para o Brasil 
que tomou terra dos riscos para dar aos po· 
bres, que colocou todos os ladrões e crimino
sos na cadeia, que regularizou o pagamento 
do funcionalismo, pagando religiosamente 
em dia e corrigindo os abusos salariais, essa 
pessoa, quer seja o Governador do Espírito 
Sánto,_ Governador de Santa Cata riria",- -quer 
seja Governador do Acre ou de qualquer outro 
Estado da Federação brasileira, transforma-se 
em alvo da adminiração, do respeito, da esti
ma de toda a Nação. Só que o povo alagoano 
bem sabe que essas três bandeiras foram e 
continuam sendo falsas na pessoa do Gover
nador. 

A revista "Veja", a de_ maior circulaç~o da 
América Latina, em maléria de capa que o 
consagrava, intitulada "O Caçãaor de Mara
jás", fazia um elenco do pagamento da Justiça 
de dezesseis Estados; só não incluiu o sáJario 
da Justiça do Estado de Alagoas, que era a 
razão daquela reportagem. Não incluiu o que 
deveria ter figurado em primeiro lugar, como 
símbolo do abuso de salários excessivos aos 
membros da Magistratura alagoana, porque, 
na verdade, era a mais mal paga do Brasil. 

Recordo-me, muito bem, que aquela repor
tagem fazia uma referência ao Estado de Per
nambuco, do Senado~_ Ney Maranhão, que 
afirmava o Governador Miguel Arraes não ha
ver encontrado "marajás" na Justiça pernam
bucana, porque um Desembargador ganhava, 
se não me falha a memória, quatrocentos e 
poucos mil cruzados. Naquela oportunidade, 
um Desembargador alagoano ganhava du
zentos e quarenta mil cruzados, praticamente 
a metade do que ganhava um Des_embargador 
em pernambuco, que era exemplo, na rePorta
gem da não existência de_ "marajás" naquele 
Estado. Essas contradições, todas essas injus
tiças, um funcionalismo que tem o salário de
fasado em mais de seiscentos por cento e 
ainda recebendo com atraso, ser apontado 
para o Brasil como "marajá." 

Em dois anos e dois meses, o Governador 
não construiu uma sala de aula sequer, não 
conservou nem as existentes; mais de um ter
ço das_esColas públicas estão ruindo, inclusive 
parte da sede da Secretaria de Educação já 
ruiu e, até hoje, o Governo não teve condições 
de reconstruir, de recuperar. Nem um posto 
de :i3Úde foi construído pelo Governo do Esta~ 
do. Mã_lha viária alagoana está: totalmente dani
ficada. E esse homem, filho e neto de polítiê-os, 
prátfCa1i.fé da política há mais de dez anos, 
vãi à imprensa e critica- a classe política de 
que ele devia orgulhar-se de integrar, e se colo
ca como se foss.e um juiz, como se fosse um 
corpo estranho, como_ se fosse um censor da 
classe que, na verdade, ele diminui corn o 
seu péssimo exemplo. 

Esse Governador deseja ser Presidente da 
República usando a mentira como arma políti
ca. Deus não pellTlita tal destino ao nos·sQ_ 
País, porqUe, se ele fizer rio Brasil a metade 
do que fez em Alagoas, o povo já desencan
tado, o povo incrédulo, o povo descrente, terá 
a maior decepção, e aí eu não sei o que será 
do nosso País! Porque o nosso povo começou 
por acreditar que as eleições diretas para Go
vernadores solucionariam todos os nossos 
problemas - e coriio isso foi bem colocitdo 
para a opinião pública. Depois, foi a Assem
bléia Nacional·'Constitljinte: era uma varinha 
de condão, onde todos os desempregados 
iam ter empregos, oride todas as pessoas que 
estavam ganhando pouco iriam ganhar bem. 
E,-mais urha vez, e a Constituinte não poderia 
s~r diferente, porque nada mais foi do que 
um colegiado eleito para elaborar um docu
mento, um estatuto que disciplina as nonnas 
de viver de_ntro _de_ uma so_ciedade, não_ tinha 
obviamente faculdade p~ra corrigir salários 
nem, muito menos, dar empregos, mas provo
cou uma_decepç.ão profunda, que se transfere 
para o poder político, que se transfere para 
~~ _ __!_gstituições organizadas, qUe se transfere 
para- os Poderes do Estado. 

É por iSso qUe eu assumo a tnbuna do Sena
do. Confe_sso _que relutei em dar este meu 
depoimento,-m<is a minha consCiência de ho
mem público não podia permitir que a minha 
vo-z-se calasse. Eu, ql.ie sou testemunha dos 
desencontros e do desgoverno de Fernando 
Collor em ter[as ~~canas,_ não poderia per
rriitir sem que a minha denúncia de tantos 
erros, de tantos errOs administrativos, não 
eCoasse pelo ·menos como um g_rito de éJierta, 
aqui no SEiria,_do da RePública. O Governador 
conseguiu o impossível: praticamente todas 
as instituições organizadas de Alagoas, todas 
as entidades de classe, assinaram um "Mani
fe"sto à NaÇão'', cujo título é "A Farsa Fernando 
Colloi-", T ada Alago as organiz~da ratifica esta 
denúncia dos erros, dos desacertos e, por que 
nao dizer, da irresponsabilidade do Governa
dor. Gostaria de inserir este documento ao 
meu discurso e uma nota oficial dos órgãos 
de Engenharia, Agronomia e Medicina Vete
ririária. 

.· w.iiiFESTO À NAÇÃO 
A FARSA FERNANDO COLLOR 
Perplexos ante a seqüênda de mentiras 

servidas ao Pais, cansados do caos admi-
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nistrativo e da encoberta corrupção que 
tem curso em AJagoas, mas certos de 
que a verdade finalmente virá à tona, tra
balhadores, funcionátjos públicos e pro
fissionais libeiais, representantes de to
dos os_ setores da sociedade civil organi
zada em nosso Estado, dirigimo-nos à 
opinião pública nacional para desmasca~ 
rara farsa que é_Q Governo do Sr. feman.: 
do Collor de Melo. 

Nada mais queremos do que levar ao 
conheCimento dO País fatos reais que são 
acobertados por conta do férreo cçmtrole_ 
oficial sobre Os meios de comunicação 
alagoanos, grande parte deles proprieda
i:le do próprio governador, que também 
faz uso ilícito de vultosas verbas publici
tárias do Estado para financiar umã dis~ 
pendiosa campanha presidencial, cujo 
caráter demagógico pre_cisa: chegar ao 
conhecimento_ do povo brasileiro. 
1-Fa!J"ndo as Empresas Estatais 

Jamais se viu em Alago as, nem no tem
po dos governadores biónicos, desastre 
administrativo mais profundo. O Estado, 
desde a Posse do ·sr. Fernando Collor 
de Mello, não_recolhe qualquer obrigação 
social. Alagoas _é hoje o maior devedor 
do lAPAS em todo o Brãsil. A conces
sionária de_energia eletrica está entre as 
maiores devedoras regionais da_Chesf.A 
de água, há muito tempo inadimplente 
na Caixa Econômica _As demais empre
sas Públicas foram obrigadas a fazer do 
calote prática habitual. A administração 

---pública estadual está virtualmente parali
sada. Não há um só projeto em anda
mento, não há um programa adminis
trativo a cumprir. A qualidade dos servi
ços_ públicos prestados à população che
gou ao ntvel mais baixo de que se tem 
noticia na História de Alagoas. 

· D- FavoreS "aO Poder ECOnómico 
O governador aparece nos grandes jor

nais e redes nacionais _de TV, assumindo 
uma postura de falso enfrentamento com 
os usineiros;' na verdade, com eles se 
compõe longe das câmeras. Apesar de 
ter a1ardeado ao Pais que iria fazer a refor
ma agrária em Alagoas, _Qesapropriando 
terras dos empresários do açúcar, até ho
je não distribuiu um palmo sequer de ter
ra, nem recebeu a dívida dos usineiros 

_para çom o banco do Estado- o Produ
ba-n -:--- que está sendo liqüidado graças 
ao próprio Collor e a Sarriey. No falso 
"governo· dãs müdanças'', os _grandes 
grupos econômicos-tle Alagoas têm rece
bido graciosos incentivos e: isen_ções fis
cais. A reçeita estadual, em decorrência, 
for reduzida a 1/3~-uma_ cjueda que a crise 
não justifica. No exercíc.io de 87/88, Ala
goas teve o pior desempenho em arreca
dação do País. _ 

DI- Sangue e lmpum"dade 
Jamais se matou tanto como no atual 

g0'errio COllor de Mé.llo, A impunidade 
garante a escalada da matança. Os fami

--- líúes do pr6prfo governador, envolvidos 
em crime, estão soltos. A prisão deles, 
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testemunhada pela televisão para todo 
País como suposta prova de isenção e 
atestado de moralidade, foi relaxada mal 
as Câmeras se desligaram. Tudo no gci
vemo Collor se faz apenas de olhO na-
manchete dos jornais e flashes. 
W-0 Governador Turista 

Por conta dessa obsess~() pessoal, o 
governador jamais ficou e.m Alagoas uma
semana inteira. COrre o País como "glo
betrotter" de sua própria Vaidade, sempre 
em jatinhos alugados a um custo que 
os alagoanos não conhecem porque Có
Uor mantém uma imoral ·'conta -secreta" 
gerida pelo Gabinete Ovit à margem do 
orçamento do estado e desconhecii:la da 
própria Assembléia LeQiSlitlva: A cada 
fim de ano, promove espalhafatOsas via
gens de férias à Europa e Estados Unidos, 
com grandes cornitivàs e com recursos 
que não explica ao abandonado e faminto 
povo alagoano. 
V- Fazedor de Marajás 

Na época em que foi prefeito biôn!cõ 
de Maceió - designado pela- dl.tadlira -
Collor de Mello foi criador da figura dos 
marajás na Prefeitura e Câmara Munici~ 
pai. Entrou para a história do ernpreguis
mo em Alagoas quandO contratou, no seu 
último dia como prefeito, mais de 5.000 
apadrinhados políticos, iniciando a crise 
que até hoje atesta a falênc;ia tOtal da capi
tal alagoana. Apesar desse passado, Co~
llor tem apregoado ao Brasil inteiro su~ 
pretensa "caÇa aos ma'rajás". Porém, os 
potentados do emprego público só foram 
extintos na publicidade oficfal e oficiosa. 
Na prática, os "marajáS" alagoanos conti
nuam recebendo_ os mesmos ahos salá
rios de sempre, e a pantomina da "inorali
dade" apenas serve de cortina de fumaça 
para encobrir a mais iníqua política de 
pessoal de que se tem notícia em Ala
goas. Os saJários dos servj_dores públicos, 
regularmente atrasados em até dois me
ses, acumulam uma defasagem de 724% 
em apenas um ano. Collor jamais pagou 
qualquer URP ou gatilho. E mau patrão 
em seu império privado de comunicação 
e é mau patrão como governador. 

W-A Reforma do Caos 
Desesperado com a_ queda da arreca

dação_ que ele_ próprio provocou, e num 
tardio "impulso rnoraliz:ador", editou em 
apenas quatro dias, depois de prolongado 
pass_e_io turístico no exterior, uma preten
sa "reforma administrativa" para enxugar 
a máquina estatal, promovendo milhares 
de demissões indis_criminadas. Diga-se 
de passagem que sempre fOi uma: reivin
dicação do povo alagoano a mora}ização 
do setvfço público e a demissão do:; fun
cionários "fantasmas" e oclcisos. Mas a 
"reforma" de Co1lor nada tem em comum 
com esses objetivos. Na verdade, SelViu 
apenas para punir os adversários políti
cos. penalizar grande quantidade de pe~ 
quenos servtdor~!i e deixar à margem dos 
cortes "os amigos do goVerricidor'': Are
forma não teve qualquer sistemática; não 

foi precedida de estudos sérios; as demis
sões não levaram em conta quaisquer cri
tériOs honestos de- q~;~alificação profisSio-

_____c____o -ria1,- assiduidade ao trabalho ou neces~ 
~idade social; no curso· das demissões, 

os direitos trabalhistas fofam ignorados. 
-- A •~reforma ", feita sob medida para trans

fonnar--se em novo ingrediente de- cam'
- ~-panha, ao irivés de ''moralizadora", au

mentou ainda mais o caos administrativo. 
V/1- Chantagem com o JC/1 

As cotaS do ICM e IPVA que o Estado 
arrecada pttra repasse às prefeifura.Stêm 
sido criminosamente ··retidas na Secreta
na·da FaZenda. Muitos prefeitos não ree:e-
beram, ainda, as Cotas de outubro do ano 

-·passado._ Só õs que assinaram a ficha 
de filiação ao partido qUe Collor criou -
O PRN - receberam as parcelas atrasa
das. Crítico ocasional de Samey ~ de 

-quem fõi colega de partido nos tempós 
da repressão ditatorial- Collor reproduz 
com maior- cinismo e ·mesquinhez, em 
Alagoas, a retaliação que diz ser vítima 
de parte do Governo Federal. 
V1/l- Censura e Repressão Po/ídal 

:Aprendiz de ditador, que não vacilou 
em jogar a polícia contra o PoVo e os 
trabalhadores que reclamaram da absur
da· taxa do lixo que queria implantar no 
tempo efu que fof prefeito biônico de Ma-

- -Cei6, Co!lor volta novamente, como gQ
v~r:nador, a fazer uso das escopetas, me
tralhadorás· é tropas de choque da PM 

-::_--:;-----para- intimidar e reprímit as manifesta
ções dos trabalhadores, a eXemplo da tra
gédia que quase provocou na última: gre
ve dos sérViaores e greve geral nacional, 
com seu inevitável corolário -de prisões 
e In-quéritos policiais contra -os grevistaS. 

IX -_0 Perseguidor de Jornalístas 
-Falso progressista, malufista que tenta 

enganar a classe média e os trabalha
-dores, Côllor -paga baix.ÕS sa-lários em 
-~uás- empresas de comunicaçãO. 

_ Desrespeita Os direitos trabalhistas no 
jcirhal, gráfica, rádios e TV de sua proprie~ 

- - ~ade, demite indiscrim.inadamente jorna
listas e radialistas_ que participem de mo
vimentos reivindicatórios enl suas empre.:. 

~ _:: Sà~ e-manda Ç1_roibir o ingresso de dirigen
tes sindicais no interio~ _dq. grg_aniiação 

__ Amon de Mel\o, de sua propriedade. Com 
- a mentalidade de um empresário dos pri

mórdios do capitalismo, faz tudo isso para 
--cultivar o silênciO da censura em Alagoas, 
num esforço para que o País não fique 
sabedor de sua política de terra arrasada 
em AlagoZiS. 
X- VISÍtem nosso Estado-

Não se -busque neste manifesto objeti-
. :vos eleitorais. Até mesmo porque a saída 

· ~ Collor do governo_ de_ !'lagoas para 
dtsputar a presidência será um alivio para 
os ~lagoanos. Mas a~ mesmo tempo, 
sentimo-nos no dever de esclarecer ao 
povo brasileiro, e sobretudo incautos pro
fissionais da comunicação que precipita
damente' estão se deixando levar àdver-
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. tid~· ~u inad~ertidamente peia-~C:femoera
da de CoBor, que um político aventureiro, 
autoritário e incompetente não deve en
ganar impunemente ·o País. A quantos 
duvidem do que foi eXpóstO, Colocamo;. 
nos à disposição e convidamOS a visita~ 
rem Alagoas com-espírito de isenção. Es
peramoS que ninguém desacredite no ca
minho democrático da eleição e do votO. 
A democrático que permite o surgimento 
dos impostbr_es é a mesma que permite 
o seu desmascaramento. -

Maceio, março de 1989. 
Centrais Sindicais: CUT, CGT ·e CS:C 

~Conselhos: CREAIAL, CRMV-15, CRM, 
CORECON e CRO 

Sindicatos: engenheiros, médicos, mé
dicos veterinários, trabalhadores da edu
cação, trabalhadores- em hospitais, asSis
tentes sociais, radialistas, economistas, 
odontólogos, farmacêuticos, enfermei
ros, psicólogos, auxiliares de enferma
gem, jornalistas, urbanitártos, ·químicos, 
feirantes, panificadores, téCnicos ·em fele-
fonia, bancários, técnicos industriais e se~ 
nalba. 

Associação de Serviçlores da Secretaria 
de Agricultura, cepa-AI..,_ Emater/AL, Fa:
zenda, fiscais de renda, Der-AL, Cohab
-AI.., Fidam, Febem, Administração, Fun
ted, lpaseal, Fusal, Funglaf, Transportes, 
Fiplan e Lifal. 

AsS'Ociações de O asse~- Seagra, Son
veal, Aoeal, Ase\, Apal, Fen-ase, CNTE; 
UMMA e Movimento pela Vida. 

Partidos Políticos: PCB, .PSB, PC do B, 
PT, PFL e PL. 

NOTA OFICIAL 

As Eritidades Representantes de Enge
nharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, 
Ge_ografia, Metereologia e Medicina Vete
rinária, abaixo assinadas, vêm de público 
repudiar as medidas pseudo-moralizado
ras do governador de Alagoas, Fernando 
Collor de Mello, quando de lorma arbi
tráfià e antidemocrática extinguiu órgãos, 
demiUu, colocou em disponibilidade mi
lhares de funcionários públicos atingindo 
profundamente profissionais tanto -na 
área técnlca quando na área administra
tiva sem critérios aparentes, com irregula-

-- ridadesjurídicas, evidendando mera per~ 
segutçãd política. 

Entendemos-que o Estado enfreOta 
uma grande crise financeira decorrente 
da atual conjuntura econômi.c~ .nacional 
e da incompetêlitia adminjstr<;~-fiva esia
dual, não sendo portanto os servidores 
públicos a causa da situação caótica em 
que se -encontra o_ Estado de Alagoas. 

·Repudiamos também_ a arrOgânCia- "do· 
Sr. Ferrtãndo Collor de Mello, quando o 
mesmo, de forma inconseqüente quali
fica aqueles seiVidores atingidos pejorati
vamente de califas, tentando desta feita 
denegrir a imagem daqueles profissionais 
perante a opinião pública, com objetivos. 
meramente eleitoreiro.s, numa atitude ir~ 



Junho de 1989 .. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

responsável não condizente com um che-
fe do Executivo EstaduaC - -

Queremos ainda esclarecer ao público 
em geral o seguinte: 

1 -Não somos contra um programa 
de moralização administrativa com crité
rios justos, coerentes e legais; 

2 -A suposta dificuldade financeira 
do estado em arcar com a folha de paga
mento do funcionalismo decorre da redu
ção de arrecadação do ICM, passando 
de maior arrecadador propordon~l do 
País em 1987 para um dos menores em 
1988, devido a acordos, isenÇões e_dls
pensas ilegais, conforme denúncia da As
sociação do Fisco-ASFAL, publicado no 
Jornal de Alagoas, do dia 18 do corrente; 

3 :_Os serVidores PúblicOs ao EStado 
de Alagoas denominados jocosamente 
pelo governador de, encontram-se atual
mente com seus salários defas_ados em 
cerca de_ 600%_. A expressiva maioria per
cebe em tomo de dois salários mínimos 
no nível superior e um no nível médio. 

As medidas administrativas tomadas 
pelo Sr. Governador, que sOb noSsa 6tiCa, 
não resolverão os problemaS da adminis
tração pública estadual. São e<:onomica
mente recessivas, além de penalizar injus
tamente _os servidores_ atingidos provo
cando um grande problema de ordem 
económico-social. 

Por fim, lamentamos e repudiamos, a 
extinção de inúmeros órgãos de .natureza 
técnicél, que se constitue num-verdadeiro 
acinte à tecnologia alagoana que, por falta 
de uma diretriz de trabalho, de um plano 
de ação governamental, não pode exercer 
na plenitude a sua capacidade de reali
zação. 

Mace6, janeiro de 1989. 
-Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREAIAL 
-Conselho Regional de Medicina Ve

terinária, CRMV- 15 
-Siri di cato dos Engenheiros no esta-

do de Alagoas - SENGE -
-Associação profissional dos médi-_ 

cos veterinários de Alagoas- APROMVE 
-Sociedade dos Engenheiros Agro

nômos de Alagoas_- SEA.GRA 
-Sociedade de Medicina Veterinária 

de Alagoas- SOMVE-AL --Cube de 
Engenheiros de Alagoas ---:,CEA

-Associação profissional dos técni
cos industriais de nível médio do estado 
de Alagoas - APRONAL 

O Sindicato dos jornalistas de Alagcias, em 
nota oficiai, denuncia as pressões que o Go
verno fez sobre os meios de comunicações, 
perseguindo, demitindo e hostilizando jorna
listas, pelo simples fato de ficarem contra ,o 
Governador. 

SINDICATO DOS JORNAUSTAS 
PROFlSSIONAIS DO ESTADO 

DEA!AGOAS 

NOTA OFICIAL 

ADiretoria do Sindicato dos Jornalistas 

- -- - - - - -

Prqfissionais do Estado de Alagoas, res
paldada por decisão de assembléia geral 
realizada no ·último dia 17 de maio, se 
dirige à comunidade alagoana, através de_ 

- -suas lideranças políticas, comunitárias e 
entidades representativas, bem como aos 
companheiros trabalhaçlgres, para de
nunciar a orquestrada campanha contra 
os comunicadores de Alagoas, especial
mente os- jornalistas, a partir da posse 
do atual governo, que apesar de seu dis-_ 
curso progressista e moralizador, conti
nua com a mesma prática do passado, 
de perseguição e discriminação contra 
os profissionais _de comunicação. 

Os exemplos são_ vários e já teve infcio 
antes da posse do atual governo, com 
o plano de comunicação sugerindo o fe-

- chamento do jornal '_'}ribu_na de Ala
goas", que na campanha eleitoral fez opo
sição ao atual governo. O objetivo foi aJ~ 
cançado e a "Tribuna" fechou, deixando 

__ de~empregados 60 profissionais, alguns 
dos quais permanecem sem emprego 
desde dezembro do ano passado. Logo 
em s~guida houve a tentativa de extinguir 

_a Secretaria de ComuniCação Social; que -
graças ao trabaJho das entidades da área 
de comunicação junto aos deputados es-: 
taduais, a Secretaria foi mantida, apesar 
de até hoje não ter sido realizado o con
curso público para_ preencher as vagas, 
em torno de trinta. 

_ _ pe lá para çá várias perseguições, afas
tamentos injustificados de jornalistas era
dialistas da Rádio Difusora, a emissora 
cificial do Estado, e mais re_c_entemente 
sanções da Secretaria de Comunicação 
contra o "Jornal de Alagoas'', que deixou 
de receber parte do que o Estado lhe 
deve por se negar a cumprir determina
ção do Secretário de C"Ofnunicação, jor
nalista_ Oauaio ~UITiDeito Rqsa e Silva, 

- que atraVés_ d~ tel~fonema para a direção 
do jornal exigia que a cobertura do depoi
mento do ex-secretário de Planejamento, 
Mendonça Neto, fosse colocado na pági
na do noticiário policial. Seg1,1ndo relato 
feito à diretoria do Sindicato pelo diretor 
do "Jornal de Alagoas", Aécio Diniz, por 
não ter aceito a indevida interferência, 
houve a retaliação, Sendo motivO, inclu
-sive, de atraso no pagamento dos salários 
do mês de abril. 

Nesse clima, onde até o jornal do Sindi
cato está proibido de ser impresso na Ser
gasa, gráfica ofiCial-do EStado, as empie
-sas-de comunicação, sob a coordenação 
da_Qrganfzação Amon de Mel!o, de pro
priedade do governador e sua família, se 
nega a conceder, pelo menos, o que a 
lei estabelece no acordo salarial que está 
sendo discutido _entre_ o_ Sindicato e as 
emPresas, com a intermediação da Dele
gaci~_Regional do Trabalho. A discrimi-

- -- náçã6 é tanta qUe o presidente do Sindi-
--cato-dos Jornalistas, Adelmo dos Santos, 

e dos Radia)istas, Régis Cavalcanti, estão 
impedidos de terem acesso ao jornal, rá
dios e TV Gazeta, bem como à Rádio Difu-
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sara. Fato idêntico acontece com relação 
ao presidente do Sindicato dos Gráficos, 
Adjair Vieira; que está proibidO de ter 
acesso à Sergasa e ao jornal "Gazeta de 
Afagoas". -- -- - --

Aliás, para garantir a presença dos Sin
dicatos nas enipresas, como a lei deter
mina, as três entidades contrataram o ad
vogado Antonio Gameleira, que vai entrar 
com ação competente na Justiça. E para 
quem não acredita, não param aí as per
seguições. Por determinação do empre
sário Pedro Collor, superintendente da 
Organização e irmão do governador, as 
"crazeta!?" 9eixaram de recolher e repas
sar, como prevê a CLT, a contribuição 
dos funcionários para o Sindicato doS Ra
dialistas. Mas a categoria deu resposta 
e_96%_ dos funcionários, por conta pró
pria, pagaram sua mensalidade ao Sin
dicato. 

DiversOs outros fatos, como a invasão 
da Rádio Gazeta pela polícia e a prisão 
do radialista José D_uarte, as agressões 
corl.ti-a O-jornalista e-radialista Haroldo Mi
randa, nas dependências_ da Rádio DifU
sora de Alagoas, pelo diretor de então, 
também são atentados contra nossa cate
goria, COJ1lQ _a própria omissão da Secre
taria c!_e Segurança em permitir que um 
policial, sem habilitação de radialista, 
ocupe os microfones _da_Rádi_o Gazeta, 
da Organização Arnon de: ~e:llo, num des
respeito ao c que determina- a legislação 
que regulamenta a profissão. 

Nas empresas, enquanto são pratica
das demissões, como ocorreu recente
mente na "Gazeta de AJagoas", sào feitas 
contrataç_õ_es, :com altos salários, de pro
fissionais do sul do ~aís, como suposta 

·articulação para a _campanha política do 
govemadcor Fernando Collor a Presiden
te da República. Nada temos contra esses 
companheiro_s, é bom que fique muitO 
claro. Mas não aceitamos demissões e 
recusa de conceder o que a lei determina 
nQS a_cotdos salariais, sob o pretexto de 
crise financeira nas empresas, quando, 
na prática, profissionais são_ contratados 
com elevados salários, mu\to além, aliás, 
dos reivindicados pelo Sindicato. 

Não foi sf;mrazão que menCionamos, -
no início desse documento, a existência 
de uma carrlpanha orquestrada, de discri
minação e-perseguições. E foi diante des
sa realidade; acrescida de crescente cen
st,n;a nos meios de comunicação contra 
fatos e pessoas que não sejam do grupo 
do govemador""_qu_e_nos_sentimos obriga
dos a levar esse documento à comuni
dade alagoana, pedindo o seu apoio nes
sa_Iuta._A_divulgação do que estamos so
frendo, a mailifestação de prOtt?Sto junto 
ao goverrio" e às empresas de comuni
Cação, ou_ qualquer outra forma de luta, 
se~;-á bem _ace_if.Çl por nossa categoria, que 
de cabeça erguida continua na luta. Aliás, 
como nos tempo-s da ditadura e dos go
vernos biônicos, os jornalistas_ estão na 
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linha de frente na batalha contra o arbítrio 
e os falsos profetas. 

Hoje, como ontem, os carrascos- são 
os mesmos. Testas de ferro dos que ten~ 
tam calar a livre manifestação do pensa
mento. Só que agora eles aparecem vesti
dos de uma capa de ve1udo ou corno 
psicólogos frustrados, usando o dinheiro 
do_ povo para criar príncipes e enganar 
aos que, já cansados de... tanto sofrimento, 
pouco poder têm,_ para ver a verdade. 

Por tudo, os jornalistas protestam e pe
dem apoio. 

Maceió, 20 de maio de 1988.-:-A Dire
toria. 

A Associação do PISco de Alagoas- esta 
é a mais pitoresca de . .toda~ .as notas_ oficiai~ 
que já li em minha vida, e tenho a impressão 
de que nenhum dos ExCelentíssimos Senha~ 
res Senadores com assento nesta Casã viram 
urna nota desse teor- em, nota ,eficiáT publi
cada no Jomal de Alagoas afirrn~, com a res
ponsabilidade de entidade .Pe __ classe, que o 
Governador autorizara a cobrar impostos ape
nas dos seus adversários polfticos. 

NOTA DO FlSCO PUBUCADA 
NO JORNAL DE ALAGOAS 

DE22-1-89: 

"Porque estamos f!m !lreve!!! 

A Associação do Fisco de Ala.goas vem 
de público esdarecer os motivos l-1Ue le
varam o fisco a aderir à greVe e dar conhe
cimento à sociedade das pressões que 
os fiscais vêm sofrendo no exercício de 
suas funções. 

1 -Falta do pagamento do salário de 
dezembro e décimo terceiro. 

2-4 (quatro) anos sem promoção. 
3 - Ve_tQ da Lei _n_a_ Progressão Hori

zontaL 
4-240 horas mensais de trabaiho e ln 

condições sub-humanas, sem n~nhum 
adicional. ________ - _ 
5-Ub1iiação d.o trabalho fiscal para 

favorecer candidatos. do governo (Libera
ção de Termos de Apreensão, tntimação 
Fiscal e Auto de lnfra_ção). _ 
6-Conivência do Govei'ho Esta-dual 

na tvasão de renda. 
7-Ausência d_o Governador e do Se

cretário da Fazenda no momento de 
maior crise em nosso E.stad_p. --

8 -Alagoas foi o único Estado _do Pals 
que fechou acordo da_ccp1a própria (acor
do com os usineiros). Obs.:· com o pare
cer contrário da fiscalização. 

CARTA ABERTA À POPULAÇAO 
(A quem interes_s~ possa) 

Chegamos ao lliríite d~_tp!erânda 

Cidadãos: 
Temos levado a culpa por quase todOS 

os desmandos da_ administração esta
dual. · 

Recebemos os pejorativos mais con~ 
trangedores. ~ 

Muitos tentaram nos s~,.tbornar, Porén1, 
pouquíssimos foram subornados. 

Nossos familiares s;o(rem. 
Amigos -duvidam de nossa honestida~ 

de, ftindamentados_em poucas exceçõe·s. 
Perdemos nOssa Cre-dib.iUdade. 
Sofr'emos ·perseqi.Jiçães psicológicas e, 

humildemente, toleramos, 
NaS, -chega! 
Chegamos ao limite da tolerância! 
Basta de humilhações ~ desrespeitos 

- provocados pelas autoridades constituí
das~ 

Temos o poder de parar este Estado, 
mas em consideração ao povo, não 0 

fizemos a~é hoje. 

Se ós homens do poder não tiverem 
o juízo devido, nós não nos responsabili
zaremos pelas conseqüências que adVi

-~ rão. 
A culpa, então, será dkiQida aos Verda-

- ~ deiros responsáveis! -- -
E riós- diremos quem são! 
É só ãguardar, e toda a população des

-te Pais ficará sabendo, nome por nºme, 
quem é quem! 

Depois, não haverá DM-9 que possa 
limpar a sujeira que se encontra debaixo 

-d9_ ~pete luxuoso de certas autoridades! 
--Que i1ãci Se Preocupem os justOS, nem 
os-que ii.ão tiverem participação, di reta 
ou lndireta, na sub-reptícfa safadeza da 
'
1cana própria". 

Nós sabemos de tudo, porém não fo
rnos partícipes desse crime hediondo. 

Não adianta jogar a responsabilidade 
no passado, pois a causã. do desastre está 
bem próxima. 

Autoridades, procurem minimizar o 
problema, pois nossa paciência já está 

- esgotada! _ 
Homens de bem, perdoem nosso desa

bafo! 
Até breve! - Fisço estadual. 

É Um fa~, i~·;agino eu-pelo menos publi
cado em nota oficial -, inédito neste Pais 
e, por que não dizer, no Mundo. Sabemos 
que existem algums governos que criam con
dições para que seus amigos_ n~o paguem 
impostos, mas nUnca isso foí de:nunci~o atra
vés de urria nota oficia] de uma entidacj.e comO 

__ a_ que congrega tQdos os fiScais de o renda do 
Estado_de Alagoas. 

O Governador, que por doís ano_s e dois 
meses, dêsgõvetnou a nossg1 terra-, n_ão passou 
umã Semana completa em Alagoas! Se Ala
!ioas tem algum "maiajá", é _o Governador 
Fernando Collor de Mello, que__ passou todo 
o -seu Governo viajando em verdadeirQS tape
tes voadqres, jsto é, jatinhos _alugadps por pre~ 
ços até hoje não explicados à Ass_emb~éia Le
gislativa. Esta, durante estes d9is últimos an9s, 
cobrou quase que diariamente que o Gover
nador explicasse qual a fonte dos recursos 
para o pagamento das despesas com o alu-

- gu_el_ do avião a jato. __ 
A Folha de S. Pau/o do dia de hoje, traz 

uma reportaQ-em assinada pelo jornalista ao
vis Rossi, um dos melhores talentos que inte
gram aquele jornal, que foi a Maceió exdusiv
mente para conhecer esse "fenômeno" e de-

nundou_que o Governador transfertu quinhen
tos e cil1qüenta mil dólares, somente no ano 
passado, para despesas do Gabine~e Civil, 
nuffi Estado onde ele não constn.iiu 4111a sala 
de aula, num Estado onde ele_ nãó construiu 
-um postq de sal!_de. Enquanto isto, S. Ex· fez 
centenas de viagens por todo o País e várias 
ao exterior. Em dezembro de 1~87 e em janei
ro de 1988. o Nordeste estava vivendo mais 
uma das suas secas, AlaQOas não e-ra: execção. 
E onde se encontraVa o GoveiUã.dor, nàque\ê 
momento de aflição do povo sertanejo? Se 
encçmtrava em Pal!Jleira dos Índios, em San.
tana do Ipanema, em Del_m]ro _GoUveia_ cida
des do sertão da nossa terra? Não! O Gover
nado_r se encontra'!la n_a Cbiila, em Cing"apura, 
em Hong-Kong, no Japão, no Cariadá, ·nos 
Estados Unidos, em_ Paris e em. Roma, com 
uma comitiva de várias pessoas. Gastando 
uma fortuna, hospedado nos melhores hotéis 
eaté hoje, também, não eXplicou à Assembléia 
Legislativa e, através qesta, aQ povo alagoano, 
quem a:rcou cõm essas despesas. 

Enquanto isSo, uma professora. em Ala
goas, com oito cmos de serviço, tef!l urn.salário 
menor que oitenta cr_qz;_ados. Q.Qvps brutos.:. 
Uma professora, em Alagoas, que tinha o 
maior salário da região Nordestina, hoj~ tem 
o menor salário do Brasa. .. ___ __ . 

Um médico, em Alagoas, está ganhando 
menos de cem _çruzados_ novos; todos os mé
dicos dos hospitais do Es"taçio, _inclusive os 
da Unidade de Emergência, afirmaram, esta 
semana, que, se o Govemo não estudar a pos
sibilidade .de_ çonces;são. de UJ"!'l aur:nento, to
dos eles pedirão demissã_o. Este méçlico é _ 
apontado para o Br.asil çpmo se fosse um -
"marajá", Uma professora ganhando sessenta -
cruzados novos é anunciada c:orn-9 se fosse 
uma "marani". 

É por isso que não posso concOrdar que 
este tlornem chegue à Presidência do País, 
ch_egue à Suprema Magistratura do Brasil, sem 
uma, denúncia, pelo menos, para fLcar com 
~ çonsciênda lrãnqüilà. 

Sei que não· terá eco nã -:-opinião pública, 
porque squ UO'!_a _a.dversáriQ reconhecido do 
Governador. Daí a minha relutância ein assu
~ir à tribuna; sei' que rião terá_- ressonância 
esta minha denúncia. MªS O meu (endimento 
de hom~rn público fa!Ou--n-làis áito; ~u nãO 

_ pqdia permitir qLié pairassem dúVidas em tor
.no da minha opinião nesta luta sucessória. 

COmbaterei o GovemadoÍ- Fernando ç:ollor, 
não em termos -peSsOaiS, tanto cfue V. ~ 
jamais ouviram_ nern oUvirão, dé minha voz, 
uma cnlica à pessoa do Governador, ·até en} 

respeito a uma amizade que existiu entre nós 
no passado._ Mas o homem público tem que 
ser dissecado, porque ele está enganando esta 
NaçãO; ele pode levar este Países para uma 
encruzilhada, com conSéqúêôcias imprevisí
veis para o corpo social brasileiro. Q__ Brasil 
está precisando de estadistas; não está préd
sando de charlatães. 

O Senador Itamar Franco, imagino eu. de-
seja apartear-me. · 

O Sr. Itamar Franco - Eu eStava aguar
d_ando que Vossa ~celência se encamlnhas~e 
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para o fim de seu pronunciamento, para que 
não atrapalhasse. Já que V. Ex,• me chama 
à colação, eu o farei, Senador Divaldo Surua
gy. Não quero entrar no mérito de Alagoas. 
Eu cometeria profundo erro se o fizesse,_sem 
os dados a que V. Ex• se refere. V. Ex• chegou 
a dizer que é urna testemunha privt1egiada. 
Eu diria mais, além de testemunha privilegia
da, companheiro do Governador Fernando 
COllor. Sabe V. Ext do apreço e do respeito 
que tenho pelo Senador Divaldo Suruagy. CO
mo companheiro dele, V. Ex" iniciou ~mbém 
o seu discurso - e anotei isto, salvo qualquer 
erro de minha parte - dizendo que o Brasil 
está vivendo a maior crise eccinômica e finan
ceira de sua História, que a descrença toma 
conta do povo brasileiro. E, aí,- parou V. E}(' 
Esperava eu do Senador Diva! do Suruagy que 
completasse o seu pensamento e o s_eu racio
cínio. Por que a maior crise económica e finan
ceira da História? Por que a descrença do povo 
brasileiro? Quem levoU o País a esta crise?_ 
Foi V. Exi'? Fomos nós, Senadores da Repú
blica? Quem é o culpado, Senador J:?ivaldo 
Suruagy? Por certo não é o Governador Fer
nando Cóllor. Eu não chegaria ao absurdo 
de imaginar que V. Ex" pudesse dar ao Gover
nador Fernando Collor tamanha significação 
neste caso, de dizer que s.- EX conduziu o 
Brasil à maior crise económica- e financ_eira 
da História, à descrença popular. A crise real
mente é verdadeira. Nós estamos vivendo a 
maior crise económica e financeira da História. 
O Pais - e peço a V. Ex" que me permita 
porque foi V. Br' que me chamou à colação 
-, o País, que tem hoje quarenta milhões 
de deserdados vivendo na pobreza absoluta, 
que tem trinta milhões de analfabetos, Sen_a
dor Divaldo Suruagy, está à espera, sim, de 
uma mensagem; não apenas a mensagem 
do marajá, mas urna mensagem que possa 
significar algo de novo para este País. O País 
não pode continuar a conviver, e seria uma 
retórica dizer e ser repetitivo, com ·uma· dívida 
interna, com uma dívida externa e com uma 
dívida social, das quais o Governador F eman
do Collor também não ê culpado, Senador 
Diva1do Suruagy. V. Ex;\' não disse quem é b 
culpado. V. EX' pertenceu ao Partido do Gover
no, Nós que somos oposição, que sempre 
fomos oposição nesta CaSa, ontem no MDB, 
ontem no PMDB, perdemos o Gov~mo de /'lU
nas Gefafs, porque diScordamos do processo 
de esçolha do nosso candidato, porque pedi
mos também lá, c_omo V. Ex' pediu, uma pré
via ao eleitorado mineiro, no nosso Partido, 
e não fomos atendidos, e veio o Plano Cruza
do, que frustrou todo o povo- brasileiro._ E é 
interessante que V. Er, ao caracterizar o Go
vernador Fernando Collor no seu Estado, seto
rialmente, que se refira à Folha de S. Paulo 
e não se recorde que, domingo passadQ, a 
"Folha" mostrava que quarenta e sete porCen
to da população de AJagoas aprovavam o Go~ 
vemo de Fernando Collor. Então, Senador Di
valdo Suruamr, V. Ex!' fala, e_ aí, pãía miin, foi 
o mais estranho e o rpais enigmático, partindo 
de um democrata, como V. Ex~. uma solução 
estranha. Que solução estranha é essa, Sena
dor Divaldo Suruagy, já que o homem vai-se 

" - ,., 

submeter-ao crivo de oitenta milhões de eleito
res. Não apenas Fernando Coilor, mas aqui 
está, por exemplo, o ilustre e querido senador, 
candidato a Presidente da República, pelo 
PSDB, ãqui p-resente, não preciso nem men~ 
cionar seu nome, figura por demais conhecida 
do senado e desta Nação brasileira. Não é 
cotsa estranha, não~Todos terão-que se sub~ 
meter ào crivo do eleitorado, depois de muitos 
e muitos anos de autoritarismo, neste País. 
NingUém vai enganar, nem Fernando Collor. 
Ninguém. Nenhum dos candidatos vai enga
nar o povo brasileiro, _que não vai querer a 
retórica, a frase vazia~ a frase de efeito; que 
não vai querér ver o candidato andando em 
círculo, sem responder às perguntas efetivas 
desta S6Çiedade que aí está, que pred:SB de 
solui;:õés, seja no campO económico, seja no 
campo social e no campo político. Não há 
soli.içãõ_e5trinFia, -qUando se submete o seu 
nome ao crivO do eleitorado, Senador Divaldo 
Suruagy. Se Fernando Collor de Mello é tudo 
isSO qUe V. Ex" eStá dizendo, p_or·certo o eleito
rad9 __ brasileiro_ n~o_9 conduziroá ~ Presidência 
da República. V. Ex". diz que_ ele~ um_despre
p~âdo. Se ~le fOr U!fl despr~parado, também 
o debate mostrará que ele r_tão tE:rn o preparo 
parei cliegat à Presidência da República. Per
doe-me, Senador Divaldo Suruagy, q home!ll · 
esfá:se_Sühn1êterído, não a ·uma-eleição indire
ta, não à escolha biónica de governadores, 
ou à escolha indireta de prefeitos, mas, depois 
dê.iTtuítOs_anos, à escolha direta do povo brasi
leiro,_ que vai, inclusive, permitir, facultativa~ 
me-nte, que moços e mo~as de' dezesseis anos 
possam exercer o direito de voto. Portanto, 
Senador Divaldo Suruagy, VamóS aguardar o 
embate eleitora], vamos aguardar a decisão 
daSUmas. E_ V. EX, qUe é um dêrTiocrata, 
sabe muito bem, sabe tão bem quanto eu, 
que o povo erra muito menos do que quando 
a ditadura escolhia os _seus governadores, oli 
escolhia, através da substituição de~ ou da~ 
quele general, o Presidente da República. Te
mos o dever sagrado de exercer com o nosso 
Voto, na ~ãbtna_ indevassável, com a nossa 
consç:iência, como diz V. Ex' E- aqui busCo 
a definição dos filósofos: consciência é o po
der que tem o espírito de se percebe.r em 
Si mesffio. E não cómeta essa desfaçatez com 
o.JJ9VO brasileiro, Senador Divaldo Suruagy, 
dizendo qlle ele não vai saber escolher, neste 
momentO "de crise, quando o povo quer solu~ 
ções, quando-precisa de soluções, quan_9.o sa
be que o Brasil de 1990--Precisa caminhar 
para frente, não pode ficar parado, como fiCOIJ 
nª d_éç:ada_ de _80. O pOVO há de saber escolher 
o seu PresiQente da República, _s~ja ele qual 
for, mas~ Vai esCOlher pelo voto direto, pela 
-consdência livre e soberana do povo. Quem 
sabe, Senador Dívaldo Suruagy, quem sabe 
a mens_agem de Fernando Collor está tocando 
6 poVo brã"Sileiro, porql.r€ talvez combata_ a cor
rupção; pOrque traz a modernidade; porque 
traz tanta coisa. Pertencemos à uma CPI da 
CoftupçãO, e qUal foi o resultado? Engavetada 
pela Câmara: dos Deputados! V. Ex.' fala que 
há isso, há aquilo-já vou terminar, Senador,_ 
V." _Ex!' me chamou à _colação, não lhe pedi 
aP-a-rte-;- V. Ex" traz documentos, e eu, aqui, 

durante a CP!, ouvi falar em dossiês de Sena
dores _e_não 0 V. EX' na tribuna de"fendendá 
os Senadores da CP! da Corrupção. Por certo, 
deve ter defendido. Mas não vamos ficar em 
dossiês, Senador Diva1do Suruagy, porque 
muitos dos dossiês que vi pouco ao nada re-. 
presentaram, particularmente contra os Sena~ 
dores que fizeram parte dessa CPL Acredite 
mais no povo, Senador; esqueça um pouqui
nho o seu companheiro de ontem e veja que 
o povo brasileiro vai saber escolher diretamen~ 
te e muito bem o seu próximo Presidente da 
República." __ 

O SR. DIVAiDO SCIRUAGY- Senador 
Itamar Franco, fiz questão de chamá-lo ao de~ 
bate porque gostaria que V. Bc'- fJZesse um 
discurso_paraJelo ao nosso, pois quero mostrar 
a todo o Brasil, após a publicação deste discur
so, os contra-argumentos que vou apresentar 
à colocação de V. Ex" 

V. Ex~ bem sabe, e o fiz de maneira reser
vada, mas o faço publicamente agora, que 
lamento V. Ex":...:..:.... que é um patrimônio político 
do Brã.sil - empreste o seu nome honrado 
à candidatura de Fernando Collor. Já havia 
dito isso, reservadamente, e o faço agora, de 
uma maneira pública, da tribuna do Senado. 

Todos sabemos quais São_ as causas da cri
se econômlco-financeira. Não as dissequei, 
porque o objetivo primeiro, o objetivo rnãiot 
era denundar o desgoverno de Fernando Co
llor. Acabei de apontar todas as suas falhas 
administrativas, a sua pouca experiência, a au
sência do sentimento de responsabilidade que 
o homem público deve ter, _o despreparo -
na minhi opinião e da maioria do povo alagoa
no - para uma funçáo que exige, num mo
mento como este, pessoas altamente qualifi
cadas. E como as temos! _ _ 

Cinco oU seis do.S nossos postulantes à Pre~ 
sidência da República são homens da mais 
alta estatura administrativa e política ---,. con-

- cardemos ou náo com as idéias deles -, mas 
são homens que dignificam e que mostram 
que política pode ser feit13: com honradez e 
com-dignidade. 

Agora, quan·do faço esta denúncia, é porque 
o Governador Fernando Collor, ein apenas 
dois meses, teve ·cento e oitenta minutos de 
televisão, em cadeia COJll todas as estações 
de rádio do País, invadindo violentamente o 
lar de todas as famílias brasileiras. 

E é com tristeza que digo istot Gostaria de 
concordar com V. Ex~. porque me sinto cc-res
ponsável, e penso_ que garanti um lugar no 
inferno quando participei da indicação de Fer
nando Collor para Prefeito de Maceió. Acho 
que não vou conseguir nem uma passagem 
pelo purgatório; estou fazendo logo_ a minha 
autocrítica, porque, quando colaborei para 
que Guilherme Pa1meira o nomeasse, eu ima
ginava que ele fosse tudo isso que V, Ex• ima
gina que ele é. Como_Prefeito, em apenas uma 
semana - porque o Govern-adOr" Theobãldo 
Barbosa, que substituiu o Governador Guilher
me Palmeira, não permitiu que ele indicasse 
o seu sucessor -, em apenas uma semana, 
só na FEMAC, a Fundação EducaciOnal de 
Maceió, ele nomeou mais de cinco mil pes
soas, por capricho. Até hoje, todos os Prefeitos 
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que sucederam Fen;:tªnçlo CollOf, -em-Macei6, 
ao conduir as suas ªºministrações, foram víti
mas do repúdio popular, através de enterros 
simbólicos. O Engenheiro Corintho _Camp~lo 
da Paz foi enterrado no dia da transmiSsão 
do cargo; o Deputado JoSé Bandeira também 
foi vítima, e, agora, Djalma Falcão, que foi 
Deputado Federa1, eleito Prefeito com o apoio 
de Fernando Collor. E Guilherme Palmeii'a es
tá enfrentando diflr;:uldéide.s mil n~ PrefeitUra 
de Maceió, quase dez anos depois, porque 
Fernando Collor de MeUo inviabTiizou adminis
trativamente a Capital alagoana. Como Depu~ 
tado Federal, foi um omisso. Estão presentes 
em Plenário alguns Deputados que forãln co.: 
legas dele na Câmara Não predso invoCar 
seus testemunhos, é só consUltar os Anais 
da Casa. Corria GOVernador, foi esse desastre 
que acabei de denunciar. -Quando começar 
o guia eleitoral, os demais candidatos irão à 
televisão, a exemplo do que ele fez, para coniar 
a verdade. E que o povo o julgue e analise. 

Concordo com V. Ex", o grande julgamento 
tem que ser o julgamento popular. Se o povo 
o eleger, que o faça_conscientemente, mas 
com todas essas ínformaçóeS que, até hoje, 
não chegaram ao conhecimento da opinião 
pública atraVês da televisão. . _ 

Eu tive o cuidado de fazer a ressalva da 
minha suspeição -considero-me suSpeito 
pelo fato de ser adversário de Fen:tando Collor, 
mas a minha consciência determinava, á mi
nha consciência ditava que eu não podia calar 
neste instante - até para marcar uma po
sição. 

QUero ficar ein paz com a minha consciên
cia. E digo a V. Ex' Senador Itamar Franco, 
gostaria que V. ~ não tivesse a decepção 
com o GoVernador Fernando Collor que Gui
lherme Palmeira, Divaldo Suruagy e mi1hares 
e milhares de alagoanos tiveram. Está ãqui, 
assistindo a este discurso, o Deputado Antonio 
Ferreira, que foi citado dorTiirigo último, na " 
entrevista do _Governador no "Crltica & Auto
critica", nã nr &ndeirantes ~ essa ni.eri6râ 
já chega às raias do cinismo. Ele, ao ser inter
pelado por haver feito nomeações na Funda
ção Educacional de Macei6, disse que as no~ 
meações foram feitas pelo seu suc_eSSor-,_ o 
Engenheiro Corintho Camp"eio da Paz, a pédi
do do Deputado Antonio Ferí-eira, que POderá 
dizer com quem está a verdade. 

Em outra entrevi$. conc:edi~ a "Veja", ele 
disse que tinha nomeaçlo apenas vinte e sete 
pessoas. E que haviam enxertado mais de qui
nhentas nomeações só em um processo. Que 
ingenuidade! Um Chefe de óovEm1o, um 'Pre
feito de uma Capital que asSina nomeações 
em branco ou é muito ingênuo e .não está 
preparado para o exercício da arte de gover
nar, ou é um grande mentiroso~ Então, são 
estas as ra<:ões, Senador Itamar Francó, são 
estes os motivos que- me levam a ass6rri.ái" 
à tribuna desta Ca~g,; para fazer esta denúrida. 
Gostaria, como alagoano, de ver na PreSidên
cia um jovem GQY~n_1ador da minlla- terra, no 
entanto, qual não é a nossa tristefG!, qual não 
é a nossa decepção por tanta irresponsabi
lidade! 

E a minha preocupação é muito maior ait1~ 

da, Senador (tamar Fran<::o, quando o povo 
brasileirO toffieir conhediDentà das loucuras . 
admmfstrativas-do Governador Fernando Cc
nO-r;-ãi é QUe a decepçâ6 com a classe polltica 
vai aumJ_ntar. E como vai aumentar! 

O Sr. Mário Maia - Permite V. ~ um 
aparte? 

· O SR. DIVALDO SaRUAGY- Senador 
MáriO Maia, é- -uma- honra ser apaneado por 
V. E>r Mas, se V. Ex_lo-pehiiitisSe, o Senador 
Le"ite ChãVe-s,Siinão-me engano, já me havia 
sólicitãdo o aparte. 

Por deferência do Senador Leite CháveS, 
Co_ricédo __ Q aparte ao nobre Senador Mário 
Maia, 

~a_ Sr. Mário Maia --É breve! Quando. 
V. EX" estava f<1zendo a descrição da persona
lidade e da capacidade política do ex-Gover.:
nador de Alagoas, eu estava aqui a imaginar 
se a culpa seria das suas qualidades que o 

- promovem, ou de alguém que o está fabrih 
caildo. Ehtão,_me lembrei de uma propaganda 
muito re·motá de um produto a ser vendido, 
Era eu esWc;l.ante ainda de !4,ed.icina - e já 
estou_ f_ormadci há trinta -e- quatrO anos - e 
lá nas Praias de Niterói, todo fim de serriaii.a, 

-aos sábados e domingos, um aviãozinho Te
co-T e;co .sQb_revqava o céu,. e_ escreviô3 em. fu~ 
maça a letra "Q" e "b00", e adiante, Q~Boa. 

- O avi_âp fazia ~quele barulho, e todo mundo 
ficava olhando, porque _os meios de comuni
cação ainda eram muito precários, Isso r<ipe-
tiu-se durante uns três meses mais ou meno~. 
durante o verão, quando a poj,ulaç:ão acorrià 
à praia em grande número. Três meses de
pois, apareceu o produto nas prateleiras, e 
o povo passou a cOnsumi-lo com uma intensi
dade enQr_me. Era a marca de uma água sani~ 
tária, E.l}tão, com toda a isei-tção -aqui nao 
vai qualquer preocupação partidária-, estou 
tentando f~er .um julgamento i.sento do que 
é__ público e notório, do- qüe se conhece da 
_-8dmil).istração desse ex~Goverilac!or __ en:t pau
ta, e não me convenci, ate à.gôra,. dà picpOrcio
nalidade da sua imaQem veridida e aceita pela 

- população brasileira e das qUalidades tão pre-
càlias_ do seu Governo no seu Estado. Portan~ 
to, imagino·_-que a ·culpa ·netn seja ·deie, pes
soalro_ente:._seja de alguma coisa, de-uma roí
dia fantástica <1Ue está fazendo esta imagem, 
criando uma imagem, ou ~ paCote muito 
bem embrulhado, com papel de seda e fitas 
coloridas, para vendê-lo ao pOvo brasileiro, 
mas nós não sabemos qual é o conteúdo _que 
tem, como nós temos observado o conteúd.o 
de ou~ros _produtos políticoS que estão à apre
ciação do povo braSileii-0 Sem esta mídia pro
mocional. Portanto, eu imagino que haja inte

" reS:ses muito mais densos fabricando essa 
imaQem, _QQ que as próprias qualidades da 
ciiat_ura que se propõe _a ser Presidente da 
República. 
~o SR. DIV ALDO SaRUAGY -Senador 

Márto Maia, só espero que o povo brasileiro 
não tome água sanitária pensando que é ~gua 
mineral. -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
___: Nobre Senador .Oivaldo SJ.~ruagy, a Mesa 

lamenta, profundamente, porque o discurso 
d~ V. Ex"_ é-importantíssimo, interessantíssimo, _ 

-dizer que o seu temPO ·está excedido em de~ 
zoito minutos. De maneira que eu gostaria 
de pedir a V. Ex" que prOclifasSe redui.fr, pelo 
menõs,_o_número de apartes, para poder abre
viar as suas considerações. 

O SR- DIVALDO SCRUAGY- Sr.. Presi
dente, com a deferência de V. Ex"~ eu tentaria 
limitar os aparte, com· a compreensão, tam
bém, dos Senadores Leite Chaves_, Maurício 
Correa e Hugo Napoleão, que já estão inseri~ 
tos, caso possa usar este termo,· ao levantarem 
os microfone:;; de_ apartes. · - -

O SR. PRESIDENTE- (POmpeu de Sousa) 
--..COrri djJedido da Mesa d_e que sejam breves 
os aparteantes, porque os_ apartes que são 
anunciados como breves geralmente são mui
to longos. 

O SR. DIVALDO SaRUAGY- Muito 
obrigado, Sr: Presidente. 

O Sr. Leite Chaves- Sena-dOi- Divaldo 
Suruagy, estou voltando do Paraná e lhe dq~ 
o testemunho de que dos pescadores do Para
ná Grande aos ensacadores de Paranaguá, no 
outro extrenio âo. Estado~, _quer dizer, do rio 
Paraná ao Atlântico, só se fala no Governador 
Fernando Collor de Mello. Houvesse já uma 
eleição, hoje, e ele teria sessenta por cento 
dos VOtos. Os companheiros_ mais leais o dO 
nosso Partido dizem que votarão no Presidente 
Ulyss~s Guirrtãrães, que S. EX' merecetâ o vo;._ 
to, mas não a irnolaç:ão. Hoje, urri=am_igi:i.TD_e-u -
de CasCaVel, que era_ do Governador Leonel 
Brizola há longo_ tempo, voltou de Roraima 
e lá assistiu a uma chegada do Gàvetn:ad.or 
FemandO Collor de MeUo. Diss_e que, a des
peito-da chuva, havia multidões nas ruas. o 
próprio ginásio esportivo não comportou a po
pulação, que entrou em delírio no instante em 
qli.e ele disse que, na C"arnara doS Deputados, 
havia uma esteira rolante de um quilômetro 
de coni.primer'ltb e que a: primeira coisa qUe 
faria, eleito Presidente, seria tirá-la, para _Depu
tado andar a pé como ril~rece, Foi ur:n delírio. 
Nobre Senador, fiz essa? considerações só pa~ 
ra dizer o seguinte: não há fenômenO eleitoral 
sem uma subjacência sociológica. _Recente_~ 
mente, f12 um artigo, que satu em alguns jor-
nais, abordando de Menem a Collor de Mello. 
Eu n)ostrava- quê na Argentina o pessoal afu~ 
gentou a realidade na i1usão de que o pero
nismo, em que as populações se sentiam mais -
felizes na Argentina, voltasse a lhes dar felici
dade. O c:aso de CoUor de Mello é _Q_ seguinté: 
a"pój:rí.llação do Brasil acba que qualquer reali
dade é melhor do que a realidade atual, e 
resolveu tomar essa decisão. Então, -cóllor se 
tornou, talvez por essas posiçÕes a que V. ,Ex!' 
se refere, o símbolo deste momento. A televi~ 
são o fez um ídolo e os comícios o estão 
fazendo um mito. Se ele se tomar um mifo; 
ele será irreversível, e poderá haver um grãnde 
desapontamento nac;onal. Ele colou-se a essa 
realidade; ele aderiu a ela. Se não há condições 
de mudar essa realidade, .. Ou nós a mudamos 
- e o-_ CongresSo Nacional tem condições 
para isso -, ou temos que tê-lo c:_omo Presi
dente da República, com é!._S funestas co:r1$e-
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qüências que podem ocorrer, pelo menos, co
mo muitos p_ensam._O_ que agrava essa rea1i
dade cruelmente?_ É a. c:ijyida ~!Jla, soPre
tudo o pagamento, que ainda vamos fa,zer eSte 
ano, de dezessete bilhões de d6lar~s. __ ~~l11. 
V. ,ExaS que lss_o minorariã completamente o 
sofrimento nacional, inc]usive ~sse sofrimento 
que o toma um símbolo de esperança. Há 
um projeto_ em andamento que determina juri
dicamente a suspensão desse. óébito,. dessa 
dívida, de uma moratória legal inteiramente 
viável. Se o Coilgresso· Nadona1 não for_capaz 
de tomar essa i_nic:iat1va em favor deste País 
em desespero, inegavelmente, outros Collor 
de Mello aparecerão, ainda que não fosse ele, 
ou não tivesse ele essa rn~ma i!Tl~gem. Um. 
Jànio Quadros poderia sê-lo com uma ima
gem ·completamente difenmte. C_ongratulo
me com V. Ex.' A meu ver, é' 'dever de V. EX" 
dar esse ·depoimento nesta Casa;. Ainda que 
V. ~alegue que haja suspeição, dada a riva1i
dade local, V. EX' está -trazendo fatos para a 
nossa análise. Mas é a realidªçl.e que o está 
fazendo, não a televisão que o faz. Tanto ê 
que existem outros candidatos. até mais .bri
lhantes, e estão numa queda vertical nas pes
quisas e usaram a televisão. Com a televisão 
para muitos candidatos há um impulso do 
desligamento, para Fernando Collor de Mello 
há uma tensão generalizada, como eu vi no 
Paraná e tenho visto aqui. Isso que-disse V. 
Ex' é fundamental para a reflexão desta Casa 
e do País, para dizer que não houve engano, 
não ouve engodo. 

O SR. DIVALDO SORUAGY- Senador 
Leite Chaves, V. Exl'- eilfatiza a popularidade 
de que o Governador está posstiído, em virtu
de de razões que acabei de tentar explicar. 
Cento e oitenta minutos de televisão, contaoclo 
uma versão à sua maneira, distOrcendo fatOs, 
colocando_-se_ como um "salvador", claro que 
está gerando uma curiosidade em todo_ o P:aís. 

Mas essa popularidade também não me 
preocupa, porque ouso afirmar a V. Ex' que 
se a Xuxa chegasse a Boa V'lSta teria muito 
mais gente esperando por ela. Aliás, um pes
soal com muito mais bom gosto. Se chegar 
o atar Lima_ Duarte, interpretando, na novela 
"O Salvador da Pátria", o personagem Sassá 
Mutema- que é hoje um homem mais falado 
do que Fernando CoJior neste País -, em 
qualquer lugar, no interior do Paraná, em Lon
drina, ou qualquer cidade do interior d.o_P.ara
ná, ele será recebido por uma multidão. 

Então, ainda estou convencido de que a 
verdade sempre derrotará, sempre predomi
nará sobre a mentira 

Eu poderia, sem querer fazer alusão ao 60~ 
vemador Fernando Collor, porque estou_tendo 
o cuidado de respeitar a sua pessoa, porque 
eu acho que o homem público não deve atin
gir o seu competidor com palavras de baixo 
rúvel, então, essa referência não diz respeito 
ao Governador Fernando Collor_-:- faço ares
salva-,mas li certa feita. uma_ frase de Disraeli, 
que acho antológica, pela força da verdade 
nela contida - ele dizia que "um povo só 
é forte quando os homens de bem têm ames
ma audácia dos patifes". 

"~_e __ inconcebível, para mim, ver o Senador 
Mário CoVas,- a: quem-tanto admiro e a quem 
tav~o (espeit6, provocar "cOnvites", pára parti
çipar de programas de Partidos políticos de 
Si$iflas distintas ao PSDB. _Aliás,_ o Senador 
Maurícki Co~ea eStá apreSentando um projetO 
tentapdo corrigir és~a ancimalia. É impos~fvel 
para mim vef o Deputado Úlysses Guimarães, 
o ex-Ministro Aureliano Ch.aves, o Governador 
Leonel B-rilola e outros candidatos à Presi
dência adquirindo programas: 

ContinUo achando que durante o período 
do. guia eleitoral os candidatos apoiados na 
vefdade, âpOiados nUma experiência adminis
trativa ... Como é'_que podemos analisar um 
st:;r hui!Jano? Oaro que é em função do _seu 
passado. O qae--é-·que· avaliza o hom~m?· O 
passado_ dele._ Quando existe uma coerência 
en~ o que ele fe.z; e o que ele diz. Mas quando 
ele diz uma coisa e_ faz ~tamente o oposto, 
essa pessoa não teln a credibilidade que _um 
Supremo Magistrado da Nação deve possuir. 

-_O $_r_, Hugo Napoleão - V. Ex" permite 
um aparte? 

O SR. DIVALDO SORUAGY - Com 
mUita alegria. 

-O -Sr. Hugo NaPoleão- Nobre Senador 
Divaldo Suruagy, fui Colega de V. E,x-. na Câ
mara doS Deputados, ambOs Vic_e-Líderes de 
Partidos e àquele tempo atuantes e partici
pantes em plenário. Fui Colega de V. EX' no 
COnselhO Deliberativo da SUDENE, quando 
V. Ex~ Governador das suas Alagoas, e eu, 
Governador do meu Piauí, nos encontrávamos 
-para o debate relativo _às_questões do Nordeste 
brasileiro. Fui, igualmente, Colega de V. Ex" 
nos fundamentos e no nascedouro do Partido 
da Frente Uber~ e na campanha de Tancredo 
Neves p"ãra a PreSidênCia;' chegamos juntos 
a esta Cas.::r e hoje sou seu Companheiro na 
ComisSão Executiva Nacional do PFL; conhe
ÇO:Jhe, pois, a têrriPera, a fibra, a capacidade 
de determinação, de vontade, a lhaneza e a 
finura de trato, Temos um ·candidato comum, 
o ex-Ministro Aureliano Chaves, que, a partir 
de ontem, _ioidou a sua prf!gação cívica, uma 
vez que, ungido pelas umas das eleições pré
vias - e deveria assomar a tribuna amanhã 
nesta Casa para: abordar este tema -, come
çou ontem a camapnha. Segündo os ú1timos 
índices de pesquisa, ele não está tão bem si
tuado quanto Olfti'Os candidatos. Eu me per
mitiria 1embrar, e vem muito a propósito; co-_ 
mo dizia o ex-Presidente e Senador desta Casa 
Magalhães Pinto, que a política brasileira é 
mais ou menos como uma nuvem. Se olha-

-___mos uma_ nuvem passageira e ela toma a ex
pressão de um jacaré e, repentina e abrUpta
mente, nos voltamos para cumprimentar e tro_
car algumas palavras com um amigo que ve-

- mos passando, e retomamos nossa vista para 
essa nuvem, ela já adquire a forma de um 
pato - expressão de Magalhães Pinto. Esta
mos nos; pródromos de uma campanha: eleito
ral que vai tomar outros c:;ontomos e outras 
formas, _A rn_im me parece que, conhe~ndo _ 
V. EJcl' como o conheço, _de ]OnQa data, V. Ex' 
~gue aquele ditado_ anglo-saxôntco: "Don't 
be personal" - não seja pessoal. V. Ex' real-

mente, trouxe se_u depoimento como adver
sário de algu_êm que fez política no seu Estado. 
E se assim é, não vejo da mesma maneira 
que o Senador Leite Chaves, nenhuma incorn;. 
patibilid~de sobre a circunstância de ser V. 
6(- adversário de Fernando Cbllor, em trazer 
o depoimento de V. Ex", usando o direito que 
lhe é confe'rido Pela Constffuição e pelo Regi
mento Interno do Senado Federal. Causa-me 
um pouco de esp-êcie Verificar, como vi, como 
leitcir, como brasileiro, na revlsta "Veja" de on
tem, qUe o atU.al Governador de Alagoas, Moa
cir Andrade, coloca algumas observações 
Com relação ao seu antecessor, ao dizer qu~ 
ele teria feito um acordo -com os usineiroS 
do Estado, que não seria, senão, lesivo aos 
interesses do Estado. Entretanto, V. Ex' vem 
e traz o depoimento com a isenção de sempre, 
adversário que é. EU também tenho no meu 
Estado, na pessoa do Governador~ Enftm, _es
-sas pugnaS políticas são normais, natwals, e 
só fazeiT) enriquecer os debates democráticos, 
desde que façam como V. ~. não denegrir 
a imagem e a respeitabilidade do ser humano. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex" wn 
aparte? 

. O SR- DIV ALDO SQRUAGY-Pois não, 
Senador Ronan Tito. Apenas gostaria de agra
decer ão Senador Hugo Napoleão, o aparte, 
as referências gentis que ele fez a respeito 
de nossa vida pública. Concordo plenamente 
com S. Ex•. Em seis ineses, tivemos três Presi
dentes de plantão. Há seis, oito meses, o GO
vernador Leonel Brizola praticamente estava 
nomeado Presidente da República, ninguém 
tinha dúvidas. Fui instado até por companhei
ros para apoiar a candidatura do Governador 
Leonel Brizola, sob ·o argumento de que o 
PFL não apresentaria um ·candidato. 

Logo depois, os magnlti'cos resultados que 
o PT conseguiu nas eleições para as Prefei
turas· de São Pau1o. Porto Alegre e Vitória, e 
por que não dizer, do Rio d.e Janeiro e Belo 
Horizonte, ·onde os tafidid~os do Partido fo
ram os segundos colocados, o nome do De
putado Luiz lnádo Lula da Silva cOnseguiu 
um contorno de ç~ndi4ato já vitoriQso. 

Estava na Itália, ~m_ rna.r_çp, e sou .testemu
nha de que o Lula foi recebido com honras 
de Chefe de Estado pelo Primeiro-Ministro ita
Iíano. Em aPerias·dois meses, Femand,_o ColJor 
de Mello, graças a esses argumentos que to
dos nós sabemos, desponta como o favorito 
nas pesquisas. Daqui a dois meses poderá 
ser _outro. Não sei se será, mas é possível que 
seja. Então, concOrdo corri os argumentos de 
V. EX' e concedo_ o aparte ao grande Uder 
Ronan Tito. 

O_ Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Dival
do_ Suryagy, estava numa reunião. Como sa
bem muito bem V. ~ e todos os membros 
desta Casa, estamos vivendo tempos de "in
cêndio parlamentar", em que somos conci
tados a colocar em vigência uma legislação 
ordinál}a e complementar em poucos dias
COI"(lO se isso fosse possível -, mas a cada 
hora somos solicitados. Mas essa lei é Urgentel 
E nós sabemos que todas elas o são! No en
tanto~ devo confessar a V. Ex" que estava em 
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reunião, ainda, quando fui prevenido: o Sena~ 
dor Divaldo S_Uruj3gy- está- fazendo um belo 
discurs_o da tnbuna. A segunda parte, eu diria, 
é dispensável. Se o_ S"""erl<tdo_r _D_ivªldo Suruagy 
está fazendo . urn __ Qiscurso, tenho certeza _ ~ 
que ele é sêrfo e cOI:reto. M~s n~o. podia deixar 
de_ aparteá-lo neste momento, não para _me_ 
congratular com V. Ex', que isso fez o Uder 
Leite Chaves. Neste momento, V. Ex' coloca 
muito bem: há três meses, tínhamos l!_m Presi
dente, depois tínhamos outr_o_ etc., são diversos 
os Pre_sidentes. Na verdade, acho que dev~ 
mos tudo isso - V, Ex" é brilhante professor 
e c:onhecedor_ de História- ao re_flexo _ç!q_ pe
ríodo que vivemos, ·de vinte e dois~ vt_nte e 
três anos de ditadura. E estamos vivendo, de 
certo tempo para cá, clima de novela. Clima 
de novela, sim, Sr. Senador. O que acol)tece._ 
num clima de novela? Primeiro, se cria um 
sofrimento generall:;::açto e~ depois, de de_terll)i
nado momento, produz-se um artista, princi
palmente, se for possível, um artista que repre
sente_ bem, aceite. o papel e, se possível, até 
bonito, para que ele represente bem, e nessa 
representação, -que ele, em clima __ Qe novela, 
resolva todos os problemas. Mas, repito, em 
clima de novela. Mas será possível resolver 
os problemas deste País,já a oitava economia 
do Mundo, bastante complicada, até de eco
nomia sofistlc:ada, em clirria de nov-ela? Soprã
me aqui e muito bem, __ Q __ Senador Leopoldo 
Peres: "Será que a vida é novela?" ou temos 
uma realidade para resolver? Espero, e e-spero 
em Deus, e espero do p·ovo brasileiro, nobre 
Senador, que este País entre em clima de elei
ções presidenciais. Nós vivemos a abstinência 
de eleições presidenciais há quase trinta _anos 
e não é possível, não ·é crivei, que este País 
viva agora clima de novela no momento ern 
que deveria viver clima de eleiçõ_es. Então_,. 
congratulo-me com V. ~ pelo discurso que 
faz. Acho que neste_ momento V. Ex" faz mais 
do que um discurs_o, faz um alerta à Nação, 
que nós devemos agora c,omeçar a pensar 
nas soluções deste País e, para viabilizá-lo, 
inicialmente, temos que entrar em clima de 
eleições presidenciais. Agradeço a V. Ex.', a 
cessão do aparte. 

O SR. DIVALDO SURUAGY -Muito 
obrigado, Senador_ Ron:;m _Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de_Sousa) 

- NOOfe Senador Oivaldo Suruagy, cumpro 
o in_grato dever de dizer que_ daqui a três minu
tos inicia-se a sessao do Congresso Nacional, 
da mC)iQI itnP9~da. Nós t.emqs '-!m verda
deiro_ rosário~ além ci~~.Med.ida Provisória n" 
53, temos um _festival. de vetoey e çle decr~
tos-Jei_s para apreciar, e estamos pensando até 
em fazer um mutirão no Congresso Nacional, 
amanhã. 

O SR. DtVALDO SURUÁGY-Sr. Presi· 
dente, encerrarei o meu discurso. Agradeço 
a V. Ex.' e pediria a compre_ensão do Sena.dor 
Ney Maranhão, por não poder conced~r-lhe 
o aparte. 

- _-Õ SR. PRéSIDENT:E (PO~J,eU de SOusa) 
-Era o alerta que desejava fazer a_ V.. Ex" 

__ O Sr. José Fogaça- Eu gostaria também 
de pedir um aparte a V. Ex~. mas abro mão, 
em função _dp apelo feito pela Mesa. 

O SR. DIVALDO SURUAGY -Senador 
José Fogaça, o -meu discurso ficaria enrique
cido pelos apartes de V. Ex~ e do Senador 
Ney Maranhão. Mas gostaria de concluir o meu 
discurso respondendo ~o aparte_ de um dos 
ma1cir~s líde~es deste Congresso,._ o Senadçr 
Rónãn Tifõ. -

O Senador _Ronan Tito.~n{atizou, com o ta
l~nto verbal que lhe é c~rac_tj:!ri~~o. esse dil't:l~ 
de novela, essa encenação teatral que está 
sendo montada em tomo de um pleito, só 
que nós estamos num conr.::urso de beleza. 
Estamos num -concurSo- de talento, de expe
riêDc!Çt acjmiil.istrativéi, de espírito público e te
mos tantãS_e_tantQs homens capazes de Con-
_duzir os destinos c;ie~ Nação. _ c • . . 

~m~nto,_,e.digo isso .. C_()I_Tl toda a sil}!=;el)~ 
dade d'alma, lamento estar em camp·o opOsto 
ao" do Senador 1taJ1lar Franco. Cççno eu gosta
ria que saísse um Governador da minha terra; 
uma_ pessoa que iniciOu -a sua: vida: polítiCa 
ao meu lado e ao_tado de Quilhérrile Palmeira 
para Presidente -da República Com que ale
gria, com que satisfação subiriS: à tribuna desta 
S:a_sa __ par~ªriUiiciar_o_ J't:l~~.f ~ntus[asmo e a 
minhéLa.dmiração por aquele que, saindo do 
GoyEi_(ho de um dQ~. rnenor~s J;stados da Fe
deração brasileira, alçasse a Suprema Magis
tratura do País. 

Lamentave:lmente, estou em campo- oposto 
ao do Senador Itamar Franco e, atê_-_digo; Qãs=-" 
taria. de estar _errado. _ 

Senador Itamar Franc_o, V. Ex" fique certo 
de que se existe aJ.Q6 -à e_ Positivo ria candi
datura de feyn~ndo_.Çollor ~ Q _s~u il.oinet.. ç:o
mo seu companheiro da chapa. Na verdade,
ele é.um despreparado para o cargo. Não tem 
a_ capacidade necessária,. -não teni experiência 
administrativa, não tem o equilíbrio emocional 
adeciuado pai" a conduzir este Pais gigante, este 
País que está precisando de _u,m polític_o maior, 
um estadista._Não e~táprecisando de salvado
res, não está preciSando- de curandeiros; está
precisando de peSSOas _que realm~nte tenham 
as_ qualidades necessárias para não_ decepciO
nar, mais uma vez, o povo brasileiro, tão ca
rente de esperança, tão desejoso de soluções_._ 

Sr. Presid~qte,,Srs. SenadOr~ •. o Br,_as.U está 
vivendo um de seus mais graves mornentos. 
Quantos candidatos bons o_s partidOS apresen~ 
t?Jram aoju1_gamento da população_brasileíra_! 
Queira D.eu~ n-ª-JjnguageJn magnífica do Se
n(!Jdor Ronan Titq, que o_ povo ná9 vá bu_scaf_ 
candidatos. despreparados para conduzir os .. 
nossos destinos, na busca da_ consàiidação, .. 
de um processo democrático. Lu~ndo contra.. _ 
uma dívida externa, que é o peso maior que ' 
re_cai sobre a nossa população. E que solução, 
meu Deus, esse candidato anunciou que daria 
para a dívida externa! Não _quero repetir, por
que seria _frll_ci_ar novamente um discurso de 
quarenta ou cinqüenta minutos, Ele .até já 
anunciou, senador Itamar ,Cran.Ç),_,que não 
aceita debates. Reconhecendo que não tem 
condições de debater corrt homens da ~sta- __ 
tura é da grandeza do Senador Mário Cova-s: 
e o cito nominalme-nte, pOrque é o presiden
ciável ql}e está presente no plenário, e, ao ho
menag_ear Má-rio Covas, estOU hoinenageando 
a tOdos os presidenciáveiS que estao subme
tenc;lo seus nomes ao julgamento do povo bra
sileiro. 

Praza aos céus que o povo brasileiro avalize 
o procedimento dos candidatos nos cargos 
que já exe~eram e tenho certeza de que s.e 
chegará à <:onclusão de que precisamos d_e 

_ ur;n homem compro"metido, eni palavras e 
atas, com a austeridade e a eficiência. ü_Brasil 
não precisa de homens-ilha, o País busca para 
sua Suprema MagiStratura um homem~con
tinente. (Muito bem! Palmas) _ 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço Saber que o Congresso Nacional apro

vou, nos termos do art. 25, § 1°, inds_o I, do 
Ato das Disposições Constib.icicinab;.Trãnsi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seSuinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N~' 20, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n" 2.423, 
de 7 de abril de 1988, que "estabelece 
critérios para o pagamento de gratilica
ções e vantagens pecuniáiitiS ãós ilti.ilares 
de cargos e empregos da Administração 
Federal dlreta e autárqufcã e dá outras 
providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n~' 2.423,- de_ 7 de abril de 1988, que 
"estabelece critério_s para o pagamento de gra
tificações e vantagens pecuniáiiaS ã.Os titulares 
de cargos e empregos da Administração Fe
deral direta e autárquica e dá outras provi
dências". 

Senado Federa], de_junho de 1989._-
Senador Nelson Camefro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Naciona1 apro
vou, nos tennos do·art. 25, § 19, inciso I, do 
AW das Disposições Coilstitudonais Transi
tórias, e_ eu, Nelson Cameiro,_Presidente_ do 
Senado Federa1, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 21, DE 1989 

Faço saber que o CongreSsO Naciona1 apro
vou, nos termos do _art 2.5~ § 19, inciso I, do 
Ato das Disposições ConStituCionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 22, DE 1989 

-_Aprova o texto do-Decreto-Lei n 9 2.437, 
de 24 de maio de 1988, que ''altera a_ 
redação do art. 1P do Decreto-Lei n~ 
2.401, de 21 de dezembro de 1987, e 
dá outras providências': 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to--Lei n9 2.437, de 24 de maio de 1988, que 
"altera a iedação do artigo 19 do Decreto-Lei 
n9 2.40T, de 21 ·de dezembro--de 1987, e dá 
outras providências" . 

. Senado Federa], 9 de junho de 1989:
-S-enador Nelson Cameiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos _do art. 25, § 19, inciso.!, do 
Ato das Disposições Constitudonals Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Sen_ado federal, promulgo o seguinte 

DEC::RETO.I.f:GISLATIVO 
N• ~3, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n! 2.34_9, 
de 29 de julho de 1987, que "dispõe sobre 
Jimlte para a cobertura pelo Fundo de 

- Compensaç§o de Variações Sa/an"ais -
F'CYS',. e dá oup-as prov_idências': 

i'1prova o texto do Decreto-Lei n" 2.429, 
de 14 de abril de 1988. qUe "altera a legis
lação do Imposto de Renda e dá OJQras 
providêndas': Artigo único. É aprovado o texto_do Decre· 

to--Lei n~ 2.349, de 29 de julho de 1987, qué 
Artigo único. t:aprovadootextodoDecre- "dispõe sobre ]imite para a cobertura pelo 

to-Lei n<? 2.429, de 14 de abril de 1988, que Fundo de Compensação de Variações Sala~ 
"altera a legislação do Imposto de Renda e riais_ FCVS, e dá outras providências ... 
dá outras providências". ~ _ 

Senado Federal, 9 de junho de 1989.--- Senad_o FederaL9 _d_e junh:'. d~ 1989~,-. 
Senador Nelson Ciinie/ro, Presidente. - Senador Nelson Cam~lro, PreSJdente. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 25, § 1 ~. inc~ I, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tóriaS, e_ eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado federiil, promulgo<? seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 24, DE 1989 

APrOva o texto dO DeCretO-Lei nP 2.354, 
de 24 de agosto de 1987, que "altera 
a legislaÇão do Imposto de Renda': 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2.354, de 24- de agosto de 1987, 
que "altera a legislação do Imposto de Renda". 
· Senado FedeiaJ, 9- de junho de 1989".-

Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

__ faÇO saber-que o Congress_o Nacional a pro-
- VO'U, nos" termos do art. 25~ §- f9 ; íil.C:i.So 1,. ~do 

Ato das Disposições Constitucionais Trahsi
tórias, e eu, Nelson Caineiro, Presidente _dq 
Senado Federa], promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1' 25, DE 1989 __ 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~ 2.458, 
âe 25 de agosto de 1988, que ''ãlt_era 
a legislação do Imposto de Renda na "fon
te incidente sobre os rendimentos distri· 
buídos pelos fundos de aplicações de cur-
toprazo':. . _ · · 

Artigo único~- É aprovado-o teXto do Dec~e
to-Lei n<? 2.4-58, de 25 _ _de_agosto de 198_8, 
que "altera_ a legislação do Imposto de REmda 
na foflte incidente ~bre os-rend}me_ofos distri
buídos-pelos fundos de aplicações de curto 
pratO". 

Senado Federal, 9-áe:-jimho de 1989._-. 
-sêriador /"felson Carp~l'§-=---Presidente. 



2698 Sábado 1 O DIÁl<IO DO CONGRESSQ r;;A.,abNAL (Seção U) Junho de 1989 

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 

EXPEDIENTE 
CENTJIO GIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁIIIO DO CONGRESSO NAQONAL 
Impresso sob a te$ponsabilid.ade da Mesa do Senado Federo~l 

ASSINATURAS 

Semestral ................................. , ................ NCz$ 9,32 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oi"reto.r ~junto 

Exemplar Avulso ...... ········-·-······ ...............• NCz$ 0,06 
Tiragem; 2.200-exemplares. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art 25, § 19, inciso L do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o· seguinte 

DECRE:FO LEGISLATIVO 
N• 26, DE 1989 

Aprotla o texto do Decreto-Lei n9 2.462, 
de 30 de agosto de_ 1988, que '"altera 
a legislação do Imposto ·de Renda e dá 
outras providências·~ 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to.Lei n_9 2.462, de 30 de agosto ·_de 1968, 
que "altera a legislação do Imposto de Renda 
e dá outras providências". . . ~ __ 
. Senado Federal, 9 de junho de 1989._ -

Senador Nelson CarneirO, Presidente. 

Faço:' saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos_do art 25, § 19, inciso·!, do 
Ato das Disposições Cohst:itudonais Transi
tórias, e eu; Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 27, DE 1989 

Apro~-a o texto do Decreto-Lei n? 2.42_7, 
de 8 de abril de 19Ba qiii! ''ãftera o Decre
to-Lei n? 2.4{)(f,_ de 21 de dezembro de 
1987". 

Artigo úilico~ é: aprovado o textQ do Decre
to-Lei n<? 2A27, de 8 de abril de 1988, que 
"altera o Decreto~Lei no 2.400, de 21 de de-
zembro de 1987". . 

Senado Federa~ 9 çle junho- de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o CongressO Nacional apro
vou, nos termos do arl 25, § 1_9, jncis9 J, do 
Ato das Di:;;posições _Constlt:U,cion~s Tr~si
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRE:FO LEGISLATIVO 
1'1• 28, DE 1989 

Aprova o texto d9 Decreto-Lej n~' 2-:419, 
de 10 de março de 1988, que "altera a 
leg/slapo do Imposto de Renda das pes- _ 

soas ffsicas e dO ImpostO de Renda na 
fonte·: · 

Artlg~ú~co .. tapr~do~o~textodo bec(e:
to-Lei n' 2.419, de 10 de março de !988, que 
"altera a legislação do Imposto de Renda das 
pessoas físiCas e do Imposto de Rend., na 
fonte". _ _ ____ _ 

Senado Federa]~ 9 de junho de 1989.
Senador Nelsop Qmeiro, Presidente. 

Faço- Sabe~: que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 25, § 19, inciso I, do 
Ato das Disposições Constitucionais íransi
tórias, e eu, Nelson Cattfelio, Presidente do 
S~~ado Federal, prom1:11gOO seguinte 

~~~DECRETO LEGISLATIVO 
N• 29, DE 1989 

Aprova o texto do_D.ecffl/o~Lei n? 2.440, · 
-de 3 de junho de 1988, que "dispõe sobre 
à apllciJÇUo das disponibJ1idades fin;mcei
ras do Fundo de Defesa da Economia 
Caleeira ..:. FUNCAFÉ': 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n<? 2.440, de 3 de junho. de .19$8, que 
"dispõe sobre_a_apli<:aç·ão_das c;lisponibilidades 
financeiras do Furido de Defesa d_a_Economia 
Calee~a- FaNÓ\FÉ", 

Senado Federal, 9 .de junho_ de 1989. -
S~ador Nelson Camelr~ Presidente. 

_ F:_aço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art.-25, § 1~, inciso I, do 
14m das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 

·- S_enado federal, promulgo o seguinte. 

~ ~ DECREFO LEGISLATIVO 
, 1'1• 30, DE 1989 

Aprova o texto do Decrero·Lei n• 2.448, 
de 21 de julho de 1988, que "'altera a 
redação da Lei n' 5.1 08, de 21 de setem
bro de 1966- C6dígo NaciOnal de Trân
sito': 

Artigo único. É aprovado o texto d9 Decre
to-Lei J19 2.448, áe 21-de julho de 1988, que 
"altera_a reâação da Lei n• 5.108, de 2! de 

setembro de 1966 -- Código Nacional de 
Trânsito". 

-Sffiado Federai, 9 de junh~ de 19&9.
Senado~: Ne/sqn Carneiro, PreSidente. -

~ FaÇo ~ber que o Congte~o Nacional apro-
• Voü, ~oS __ !_eryn~s 99 art. 2~. § 1\_i~çisq,J,_dQ 

Ato das Disposições COnStifuciOriàiS Transi
tórias, e eú; NelsÕn- CãrrieirO, Presidente do 
Seriado Federal, promulgo O seguinte 

DEcRETO LEGISLATIVO 
1'1• 31, DE 1989 

Apro~oa o textO do Deáeto~tei nP 2.456, 
de _22 de agosto de 19/JB, _que "@pôe sobre 
a instituição· de CaiXa_ áhii=ô _h_ô "SiStema de 
Transporte Público Colettvo do Distiitó Fede
rale dá outr.as provídêncíãs:: 

Artigo único. . É aprovado o texto do Decre- _ 
to-Lei n9 2.456, de 22 de agosto de 1988, 
cjue "dispõe sobre a instituição de Caixa Único 
·no Sistema de Transportes PúblicO Coletivo_ 
do Distrito Feci_eral ~ çi~ ol,ltras providências". 

Senado Feder.;tl, 9 .dej1.,mho de. 1989 .. _: 
Senador Nelson. Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o CongresSo Naciona1 apro
vou, nos lermos do art. 25. § 1 <? inciso I. do 
Ato_ das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, piomu1go o seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 32, DE 1989 

Aprovado o textQ do Decreto-Lei nP_ 
2.465, de 31 de agostQ de 1988, que _"dis
põe sobre medidas para redução-de. des
pesas com pessoal nos órgãos_ da Admi
_njstr;;Ição Federal direta_e autarquias fed~
ials e dá puf.(as providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to.Lei n9 2.465, de 31 de_ agosto de 1988, 

- que "dispõe sobre medidas para redução de 
despesas com pessoal nos órgãos da Adfni
nistração Federal direta e autarquias federais 
e dá outras providências". 
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Senado Federal~ 9 Qe junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro Presidente. --

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 25, § 19, inciso I, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, DE 1989 

Aprova o texto do Decrete; Leí n? 2369,_ 
de 11 de novembro de 1987, que_ "altera 
o Decreto-Lei nr' 2.032, de 09 de junho 
·de 1983 e dti out:rtJs providências". 

Artigo único. É aPtOVadõ o textO do Decre
to-Lei nl' 2369, de 11 de novembro de 1987, 

que "altera o Decreto--Lei n9 2.032, de 9 de 
junfl~ de 19~_-e dá, ~~s providências": 

Senado Federal, 9 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

FaçÕ:saber que o Senado Federal aproVou. 
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti
tuição, e eu, Ne1son Carneiro, Presidente, pro· 
mu1go a seguinte: 

RESOLQÇÃO 
!)!• 26, DE 1989 

· Autoriza o Governo do Estado do Para
-- -- ná a .cOflt:icitãr"of;êiaÇ~O de empréstiri10 

externo, no valor de 05$100,000,000.00 
(cem milhões de dólares americ{lnos). 

Art. ]9 É o Governo do Estado do Paraná, 
nos termos do art. 52, inciso V, da ConstituiçãÕ 
Federa], autorizado â contr~tar opetação de 
emprêstímo externo no valei- de-US$ 
100,000,000:00 (cem milhões de dólares 
americanos), junto ao Banco Internacional pa· 
ra a Re"cõhstnição ·e o- DesenvolvirTlento ....::: 
BIRD, com o aval do Tesol,lrO NacionaL desti· 
nado ao Programa Estadual de Desenvolvi· 
mentD Urbano - PEDU. obedecisas as condi· 
ções finançéiras aprovadas pelo Banco Cen· 
tral do Brasil. · - · 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor .n~ 
data de sua publtcação. 

Sena.do Federal, !:I de junho de 1 Q8~. ~ 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 75• SESSÃO, EM 9 DE 
JCNHO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Presidente da Cá· 
mara dos Deputados. 

- N9 1.114/89, comunicando ter sido 
declarado prejudicado o Projeto de Lei do 
Senado n~ 197/85, (nç 5.984/85, naquela 
Casa). 

1.2.2 - Leitura de proposta de 
emenda à Constituição 

-Proposta· de Emenda Constitucional 
n9 1/89, de autoria do.Senãdor Joáo-·Mene
zes e outros Senhores Senadores, que alte· 
ra os prazos .estabelecidos no § 6~ do art. 
14, para desincompatlbillzação do Presi
dente da RepUblica, dos Govemadores.de 
Estado, do Distrito Federal e dos Prefeitos. 

1.2.3 - Comunicação 

-Do Senador Afonso Sancho, comuni
cando o seu desligamento do PDS. 

1.2A - Comunicação da Presidên· 
da 

- Recebimento ... da.. M.e.ns_agern n, 
117/89 (n, 244/89, na origerri), pela qual 
o Senhor Presidente da República solicita 
autorização do Senado Federal para que 
a Prefeitura Municipal de Bonito, Estado 
de Pernambuco, possa contratar operação 
de crjdito no valor correspondente a 
80.484,17 OTN de julho de 1987. 

1.2.5- Discurso do Expediente 

SUMÁRIO 

SENADOR LOURIVN- BAf7l7ST.A~ De-~ 
poimentos dos Drs. Cleantho de Paiva Lei-. 

.. te e .José Martins Rodrigues na Comissão · 
de Educação. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da. red.ação 
final (oferecida pela Comissão Diretora em 
s,eu Parecer n~ 78, .de 19.89), do Projeto 
de Lei do.Senado n9 23, de 1989, de autoria 
do Senador Jutahy Magalhães, que estabe~ 
Ieee norm.as para a privatização das em· 
presas públicas e. de economia mista, e 
dá outras providências. Aprovada. À Câma-
ra dos D.eputados, · 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissâo Diretora em · 
seu Parecer n9 71, de 1989), do Projeto 
de Resolução n, 183, de 1988, de iniciativa 
da Comissão. Diretora, que revoga o item 
VI do art 406 e o art. 412 do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, apro
vado pela Resolução no 58, de 1972. Apro
vada. À promulgação _ 
, Discussão, em turno únicO, da· redação 
final (oferecida pela Comissclo Diretora em 
seu Parecer n9 72, de 1989), do Projeto 
de Resolução no 20; Cl.e 1989, que aprova 
.as contas do GoverTlador do Distrito Fede· · 
ral, referentes ao exercício de 1987, ressal
vadas as responsabilidades imputáveis a 
gestores por infrações legais e danos patri
IT!oniais de qualquer espécie. Aprovada. À 
promulgação. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
deLeidaCâmaran,3,'de 1989-Comple· 
mentar (n9 55/89, na Casa de origem), que 
estabelece casos de inelegibilidade e os 
prazos de sua cessação, Discussão encer--

· rada, ficando a votaç~o para outra oportu-
nidade. · · 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decr.eto Legislativo no 3, de 1989, de 
autoria da Cóinissão Diretora, que acres
centa parágrafos ao art 49, do Decreto Le
gislativo n9 72, de ·1988; que "dispõe sobre 
a remuneração dos membros do Congres
so Nacional", Discussão enceuada, fican· 
do a votação para outra oportunidade. 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado ii.0 7, de 1989, deautori.a 
do_ Senadqr Ruy Bacelar, que estabelece 
a gratuidade, para as pessoas reconheci
damente pobres, do Registro Civil de nasdw 
mente e da certidão de óbito~ prevista no 
art. 5,, incisõ 76, da Coitstituiçãà brasileira 
e dá outras providências. DiscUSsdo enCer
rada, após parecer favorávet do Senador 
Francisco Rollemberg, nos termos de 
substitutivo, ficando a votação para outra 
oportunidade. 

Discussão .... em turno U:nico, do Projeto . 
de Lei do Senâ.dor n" 46, de" 1989, de autOria· 
do Senador Edison Lobão, que dispõe SO· 

bre a gratuidade do Regfsfró OVil de nasCi
mento e. da de óbito para os reconheci· 
darnente pobres e dá outras ,Providências. 
Discussão encerrada, após parecer favorá
vel do Senador Lourival Baptista, nos· ter
mos de substitutivo, tendo usado da pala
vra o Senador Edison Lob~o. ficando a 
votação para outra oportunidade. 

Projeto de.. Lei da Câmara nç 173, de 
1983 (nç 5.567/81, na Casa de ofigern), 
que acrescenta dispositivos à consolida
ção das Leis do Trabalho, .aprOvada pelo 
DeCretõ-Lei n, 5.452; de }9 de maio de 
1943, para o fm de conceder estabüidade 
provisória ao empregado que ingressarem 
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juízo com reclamat6ria. Oeclarado prejudi~ 
cado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n" 224, de 
1983 (n"' 600n5, na Casa de origem), que 
altera dispositivos da Coh.solfçiação das 
Leis do Tr.~aJho, aprovada pelo Decre~ 
to-Lei n~' 5.452, de 1 ~ de maio de 1943. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. -

Projeto de Lei da _Cârnar_a n9 257, de 
1983 (n9 1,6_58175, na casã ele. origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 79 da Lei 
n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei 
Orgânica da Previdência Social_. Declarado 
prej'udk:ado. Ao Arquivo. 

. Projeto de Lei do Senado n"' 105, de 
1982 -Complementar, de autoria do Se~ 
nadar Nelson Carneiro, que introduz altera
ções na Lei Complementar n"' 11, de 25 
de maio de 1971, que instituiu o ProruraJ. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 - Comutúcação da Presidên-
cia . 

Recebimento da Medida Provisória fi'! 
65/89, que autoriza a abertura de crédito 
extraordinário, em favor da Secretaria GeR 
raJ do' Ministério do Interior no vaJor de 
NCz$ 5.000.000,00, (cinco milhões de cru
zados novos) para as situações que espe
_cifica 

-~·3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia -

SENADOR FRANCISCO ROLLEJI1-
BERG - lnsta1aç'ão "e fi..iildonamento da 
ConiiSS~6 Mista de Estudos Jerritpriais. 

SEW!DOR J;DISON LOB/\0 - Expec
tativa de vida do homem maranhense. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Ho
_menagem de pesar pelo fa1edmento "do 
Dr. Paulo de Melo Machado. 

•• 

1.3.3 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4.-ENCERRAMENTO 

2 - ATOS DA COMISSÃO DlRE
TORA 

N'' 12 a 15/89. 

3 _.:ATAS J)E COMISSÕES 

4 -MESA DIRETORA 

5- LiDERES E VICE-ÚDERE.S DE 
PARTIDoS. 

6 - COMPOSIÇÃO DE COMIS~ 
SÕES PERMANENTES 

Ata da 7511- Sessão, em 9 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa. 

ÀS 9 HORAS, A01AM-SEPRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Olavo Pires-Antonio LuizMaya-AiexanR 
dre Costa- Marco Ma.ctel - Frandsco Ro
Uernberg- Lourival Baptista -José Ignácio 
Ferreira- Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de .Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento ·de 8 Srs. Senadores. Havendo número 
regimenta!, declaro aberta a sess~o. 

Sob a proteção de Deus, fníclamos nossos 
trabalhos. - · 

O Sr._ 19 _secretário procederá à leitura cio 
EXç.ediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofício 

DO PRESIDEI'ITE DA 
CÂMARA DOS DEParADOS 

N9 1.114/89, de 4 de mala último; çomuni
cando ter sido declarado prejudicado o Projeto 
de Lei do Senado n" 197,de 1985 (n' 5.984/85, 
naquela Casa),_ de autoria dos Senado~ Mu
rilo Badaró e_Humberto Lucena), que dispõe 
sobre o horário gratuito no rádio e televisão 
para as eleições de 1985, e dá outras provi
dências. 

- O f>R. PRESID~ (Pómpeu de Sousa) 
--~_O __ Expediente lido Vài 'à publicaÇão. 

. O SR. PREsiDE!'ire (Pompeu de Sousa)· 
-Sqbre a meSa proposta de emenda consti
tucional que serâ lida pelo Sr. 1 ~Secretário. 

-É lida a segWnte 

PROPOSTA DE EMENDA 
c éó!'fSnTQCIONAL . 

1'1'1, [)E 1989 

Altera os prazos estabelecidos no § e~ 
· do art. 14,para desincompatibilizaçãb do 

Presidente da República, dos Governado
- - res de Estado. do Distrito Federal e dos 

Prefeitos. - · · 

_ Às-M~~s'd~-C~~~~ dOs'oepUÍados e.do 
Sénado Federal, nos termo$ dO art 60,_ § 39, 
da Constífuf_ção_Federa(J?rom~Igam a seguín
te emenda ao texto constitucional: 

Art. 19 O §_6~ do art._ 14 da Constituição 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 69 - Para concorrerem· à Presidên
cia e à Vice-Presidência da República, os 
Governadores de Estado, do Distrito Fe
deral e os Prefeitos deVem renunciar aos 
respectivos mandatos até três meses an
tes dO pleito, para os demais cargos o 
prazo de desincornpatibiliza:ção será de 

-seis meses." - · 

Justificação 

Ao compulsarmos' d Direito Constituciona1, 
vigente em diversos países, verificaremos qu~ 

todas as' n.~s:ões deseDvolvidas do _mundo su
primiram de sUas ·cartas 4Uais(Juer resbi!;Oes 
à reeleição ou à eleição de cidadãos, ocasio-
nalmente investidos em cargos ou funções 
de mando. Deflui desse fato que os pOvos 
civilizados procuram <::_riar organismos de de
fesa contra fritromissões inçtéPi_tas em _seus 
'processos eleitorais, tais como: 

1) influências do poder ec::onômico ou polí
tico em s.eu cn1érfo de eleger, em sua capaci
dade de optar pelo melhor, 
--2) osmelos de comunicação verbal, escrita_ 
e televisi~:;mada tomaram transparentes_as rela
Ções entre o eleitor ·e- o CandidatQ. Qualquer_ 
irregularidade nesse reiacioOamento pode ser, 
fácilm~te. dete__ctad_a_; __ _ 

3) decorre, desse silogismo, que- aS restriR 
çóes no tocante .à r~ eleição ou desincompati
bilkação deveri~ inexistir num·paíS que des~a __ 
assumir foros de civilizado; o 

4) tendo em vista esse rehidonamento, 
çhegamos à inelutável conclusão de que d~e
Iiám ser erradiCadoS do cenârlo poiític:o-cons
titucional brasileiro esses tipos de peias. 

AContece, no .entanto~ que qs nossps legisla
dores vêrri desde_ os primórdios_ da história 
cbnstituciona1 pátria, criando uma sé-rie de-
_obStáculos. tendentes a impedir reeleições ou 
influências subalternas 'cte pessoa·s não habili
tadas para as altas investiduras que eventual
mente exerç~ Terido em visla essa ;;ityação 
factual, procuramos, vencidos que fomOs sob -
esse prisma, na votação da ConstituiçãO ffiinO
rar, dentro do possível, esses tipos de restri
ções, por entendermos que o eleitor brasileiro 
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está: em plenas condições de bem julgar seus 
conddaç:lãos, no momento de exercitar seu 
poder de escolha, de seleção. 

Vale aduzir que a solução proposta visa a 
compatibilizar as perplexidades inerentes a um 
tib.llar de cargo executivo, com as aventuras_ 
defluentes de _uma candidatura. Trata-se, nada 
mais, nada menos, que trocar a· certo pelo 
duvidoso. Ante o_ ~osto entendemos que no 
caso da Suprema Magistratura o risco_é_bem 
maior, logo devemos ampliar o elenco de pre
sidenciáveis, com.o sábi_o propósito de esco- _ 
lher o melhor, para tanto faz-se mister diminuir 

Senbo!" .P_«:_1ilidente. _ 
Conforme ofído dirigido ao Presidente do 

PDS~ Diretório Regional do Ceará, com data 
de ontem, solicitei o meu desligamento da
qUele Partido após 43 (quarenta e três) anos 
d~ contínuo apoio e !iedi_cação àquela Agre
miaÇão que teve origem na saudosa UDN pas-
sando para ARENA e hoje PDS. _ . 

Assim sen_9o, faço esta cotnunicação a_ Yos
sa ~ç:elência para os devidos efeitos regimen
tais. 
_ Cordialmente, ~senador Afonso Sancho. 

2- Estrutura do lbecc: o Governo e os re
presentantes da_ comUnidade científica, ~du
·cacional e cultural; 
3-Breve história do lbecc: Levi _Carneiro, 

Lourenço· Filho, Themístocles Cavalcâ_nti, Re
nato Almeida, Moniz Aragão, Aristides Azevedo 
Leão; 
.. . 4-O Brasil no ConSelho ExecUtivo da
_Unesco: Paulo Carneiro e José Israel Vargas; 

5 ~Os g-randes programas da Unesco: o 
"Programa de Participação" e os projetas mais 
recentes oda Unesco no Brasil; 

o prazo de desinc_ompatibilização, de molde O SR. PRESIQErlTE (Pompeu de Sousa) 
- 6-O papel do Ministério-das Relações Ex~ 

terlores, do Ministério da Educação;· do Consé-:
lho Nacional de Ciência_ e Tecnologia e do 
Ministério da Cultura. Cidades e monumentos; 
•·patJimônio Cultural da Humanidade". A "Co· 

a que o titular do cargo não se sinta inibido -A comutlicação lida vai_ a publicação. 
a entrar na disputa. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Entendemos que a emen~. ao propugn~r -A Presidência recebeu a Mensagem n9ll7, 
pelo bem de n?sso Br~il, aum~n:and9 C:-~u:- de 1989 (n9 244/89, n_a oriQ:em), de 8 do cor-
mero de candidatosJ VIrá, em última anáhs!;'!,- -- rente, pela qual 0 Senhor Presidente da Repú-

missão de Bônus da Unesco". _ 
7-0-"Ccrrelo da-anesco·:·, em portuguêS. 

favorecer a todos. VISamos, destarte, ao bem blica, nos termos do art. 52, item VIl, da Consti-
comum, e para tanto con~mos com os alto_s tuição, solicita autorização do Senado para 

Seminário sobre "A Paz e a CõnipreEmsão ln· 
teinacional". A Comissão Nacional d~ Folclo~ 
re. _A próxima Conferência_ Regional das Co
"ffiissõ_es_ N~cionais da América Latina e do. 
caribe Gulho 1989). O ""Dia M.undial da Alfabe· 
tlzação" e o "Ano Internacional da Alfabe&a· 

subsidias e o vaU_~so ~pO!O de ~ossos emi- que a Prefeitura Muoic_ipal de Bonito, Estado 
~entes pares. Quanto aos de_m~1s cargos_ o de Pernambuco, possa contratar operação de 
ns~o ~ bem menor e a possl~ihdade de _m- crédito no valor correspondente à 80.484,17 
nu;nc1~s pouco recomendáveis bem ma1or, OTN de julho de 1987. 
dat a diferença d: prazos. . _ _ Nos termos da Resolução n9 18, de 1989, 

~ala das Sessoes--! 9-deJunh<;>. de- 1989.: -;-.. ó eipedii::nte será despachado à Comissão de 

ção"'(1990). ·- · 

8-o_~dro br~Qeii"Çl de.desequilibrio so
cial e regional: as conclusões do (elatório "Re
forma ou Caos", do Instituto de Estudos_ Políti
cos e Sociais. 

J01to Menezes - D1rceu Carneiro -Antonio Assuntos Econômiéos. -
LuizMaya-CarlosPatrocfnlo-GdSabóía -.------=------ ~--'---~·- _ _ . 

de Carvalho"- O/avo Pires - M~ira Fílho ~ = O _SR. PRESIDENTE (Pompeu áe Sousa) 
·Áureo Mel/o - Ed!son Lobão - Fraiú:ísc.o -- -:-H~_ oradores insCritos.-_ , _ __ _ -
RoUemberg- RonrJido Aragão -Marcondes Conce~o a palavra ao nobre Senador Lou-
Oadelha- Dívaldo Suroagy :-: Leopqldo Pew .rival Baptista. 

O depoimento do Dr. José Martins Rodri
gues, Diretor do Serviço~Estatí.stico~-do Minis
tério da educas;ão , igualmente aplaudido, 
consistiu na prOjeção de $lide~ tãbelas, (Jua-res - Nabor Júnior - Alexandre Costa -

R.LQ' Bacelar ( c_omo apoiamento ~ Nfredo 
Cadipcis -AfonsO Sancho ~João_ Ciilmon 
---Carlos Detarl(- :Od;géfr 5_~s- ~-Lóu~ 
riVal BiJptlstá. - Louremberg Nunes Rocha 
-João Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Proposta de emenda constitucional está 
sujeita às disposições especificas constantes 
dos_ arts. 388~A e s_eguintes do Reglmento In~ 
terho. 

Os Srs. Líderes-deverão encaminhar à Me~a 
os nomes dos integrantes de suas Bancadas 
que deverão ocUpar a Comissão de 1 Q Mem
bros, incumbida do exame da matéria. 

De acordo com a proporcionalidade parti
dária dessa Comissão, que a Presidência de
signará dentro de 48 horas, deverão fazer par
te, pelo menos, 7 membros titulares da Comis
são c:le Constituição, Justiça e Odadania. 

A Comissão terá ·o prazo de 30 dias, impror
rogáveis, para emitir parecer sobre a compo-
sição. . _ . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa comunicação que será lida 
pelo Sr. ]~"-Secretário. 

É lida a seguinte 

Comunicação 

OF. GSAS-0028/89 
Brasília-DF, 8 de junho de 1989 

Elan• Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
MO. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

0 SR. LOUIUVAL BAPTISTA (PFL ..:..., dres e dados estatístiçQS, atualizados, relativos 
SE.Pron@dàosegujnte9iscurso).-Sr.Pre- aos problemas técnicos, administrativos e fi-
sidente. Sfs: SénadP:res, Sob a presidência do flanCeiros _ d;;, eduCªÇão; -tanto na órbita da 
Senador João _Calriióti,, fél,irtiLJ.·Se, a 7-6-89, ·União, quanto nos Estados e MunicípiOS. 
a Comissão çle Educé;!~ã.o do Senado Federal, Ence(rando a reunião, o Senador João Cal-
com a participação de todos os s_eus membros moh agradeceu a colab~ração dÓs ilustres 
e a presença dos Senadores Ma_uro Benevides, Conferencistas , enaltecendo a c_ompetência, 
Marco Maciel e Wilson Marti_ns, além de Parla- invulgar talento, vasta cultura e a brilhante tra· 
mentares, autoridades e jornalistas interessa- jetória do Dr. Cleantho de Paiva Leite,_ que 
dos nos _assuntos que determinaram a convo- s.e destacou em todos _o~ c11rgos de_ direção 

=cã:\:ãO, pela referida ComisSão de Educação, superior que exerceu, prirldpaimente ria Or.ga-
de uma reunião especial, dedicada à discursão nização das Nações (Jnidas (ONU), no Banco 
de problemas de_ grande relevância para os Jnteramericano de Desenvolvimento (BlRD) 
destinos da educação em nosso País. no DASP, -(úio Banco Nacional de Desen.voi-

Os trabalhos se dividiram em duas partes, vimento E:conôrnico e Sâçial (B_NDES,J 
sendo a primeira destinada ao depoimento Felicito, por consegLiin~. a. Comissão de 
do presidente do Ibecc (Instituto Brasileiro de Educação do Senado Fede(a},_ na pessoa do 
Educação, Ciência e CUltura), Doutor Cleim- seu insigne Presidente, Senador João CalmoiJ, 
tho qe Paiva Lette; e a segunda, uma exposição e demais membros que a integram, pelo ê.xito 
têç:nic:;_a____e estatística dos_ levantamentos e da· da mencionada reunião, cujos bons resultados 
dos relativos à _educação: a Cargo do Doutor serão _oportunamente traduzidos em suges-
José Martins Rodrigues, Diretor do SEEC-- tOes e providências conc~tçts no conc;ernerite 
Serviço âe Esi:atística da Educação e Cultura. aos problemas que_ têm de ser enfrentados 

O Dr. Geantho de Paiva Leite fez criteriOsa e resolvidos, nos vastos e complexos domínios 
e eloqüente análise da estrutura .e funciona· da educação, tanto ao nível do ]9 e 2? graus, 
menta da Unesco, a partir da sua instituição quanto no tocante às universidades e ao nosso 
em 1946, como um dos organismos vitais desenvolvimento cientifico e tecnológico. 
da Organização das Nações Unidas, até _o pre- (Muito bem! Palmas.) 
sente momento, quando o desempenho da 
instituição, na multiplicidade de seus pro- Rfs~ARECEM MAIS OS SRS. SENADO

-gtahiS, ·abrange a quase totalidade_ dos 160 
países-membros da ONU. Aluízio Bezerra - NabOr Júnior - CarlOs 
-A .exposição do Presidente do lbecc versou De'Carli _:_"Aureo -MeUo-- Od.acir SoãreS-

~sobie os seguintes itens básicos: _ João Merleles-- Almir Gabriel-Jarbas Pas-
- 1 -Carta da Qnes_co (1946) e as Com is-- - Sarlnho ~CarlOs Patrocínio ~ Joã.o Castelo 

sões Nacionais; - Edison Lobão - J.oão Lobo - Chagas 
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Rodrigues -Afonso Sançho __.;;Mauro Bene-~ 
vides- Marcondes Qadelha- Humberto Lu· 
cena- Ney Maranhão - ManstietO de Lavor 
- Ruy Bacelar -João Cali"non ~amil Had~ 
dad :...._ Nelson Carneiro - Rona:n Tito - Iran 
Saraiva-Pompeu de Sousa----:-Maurício Cor
rêá - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Leite Chaves- Affonso Camarg'o -José Ri- -
cha -Jorge Bomhausen- Dirceu CarneirO. 

O SR. PRESIDEI'ITE (f'ornpeu de Sousa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Dfscussão, em turno únfco, da redação 
final (oferecida pela Comissãq Diretora 
em seu Parecer n~ 78, de 1989), do Pro
jeto de Lei do S_eD.ª-d-º--n9 23, de 19&~. 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que estaQelece normas para a privatiza
ção das empresas públicas e de econo
mia mista, e dá outras providências. 

Discussão da redação final, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. ,_ _ __ _ 
Encerrada a discussão, _a _ redação final é 

considerada definitivamente aproVada, nos 
tennos do art. 359 do Regimento Inter:nq. 

o projeto vai à cama~:a dQ_S_ Deputados. 

É a seguinte a redaÇão finai aprovada: 

Redaçiío final do Projeto de Lei do Se
rmdo nP 23, de 1989, que estab_e/ece _IJ()r

mas para a pn'vatização das empresas pú
blicas e de economia mista, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ç É obrigatoriamente_ submetido à 

apreciação-dó Congresso Nadottal o Progra
ma FEideral de Desestatização- da Economia 
Nacional. 

Art. 29 Dependerão de _aprovação do 
Congresso Nacional os projetas de privatiza
ção das empresas públicas e de _economia 
místa. 

Parágrafo único. Compefe ao Poder Exe--
cutivo encaminhar ao Congresso Nacional, se
paradamente, os projetas de privatização das 
empresas a que se refere este artigo, devida-_ 
mente acompanhados das respectivas reava-
liações de seus ativ~ reais. . 

Art. 3ç Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa): 
ltem2: 

Discussão, em turno único, da redação 
final {oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer nç 71, de 1989), do Pro
jeto_de Resolução n9 183, de 1988, -de 
inl.ciativa da Comissão Diretora, que reVo
ga o item VI do ~rt, 406 e o art. 412 do 
Regulamento Administrativo do Senado 

Fe_c:i_~ral, aprovado pela: Resolução n9 58, 
de 1972 .. 

- Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peÇa a palavra, encerro 

- a discussão. 
Encerrada a 'disCussão, a matélia é data c:o

-mo definitivamente aprovada, nos termos do 
art. 359 do RegimentoJnterno, 

_-=- O projeto vai à promu1gação. 

É a seguinte_ a 1-edaç_ão final apro~ada: 
- Redaçiío final do Projeto de Resolução 

. n'c183,.~_)f)BEJ .. -

Faço saber-que o Senado Federal aprovou 
e eu, Presidente, nos termos do art. 52, item 
30, do Regimento Interno promulgo a seguinte 

RESOLGÇÃO N• , DE 1989 

RevOQã_ õ item w do art. 406 e o art. 
412 do Regulamento Administrativo do 
Senâdõ Federal, apro_vado pel~ Resolu~ _ 
ção nP 58, de 1972. 

O Senado Federal ~so.lve: _ 
Art. 1 ç São revogados o item VI do art. 

406 e o -art: 412 do Regulamento Adrn_inis
trativo do Senado Federal, aprovado pela Re
solução n? 58, de 1972. 

Art. 2ç Esta resolução _entra_ em vigo.r na 
data de sua publicaçãO. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. -- - -- -

O SR. J>RgSIDENTE (Pompeu de Sousa): 
Item 3: 

DiScussão, em twno únjco, da redaçao 
- final (oferecida pela Com1ssão Diretora 

em seu Parecer_ h? 72, de 1989), do Pro
jeto de Resolução nç 20, de 1989, que -
aprova as contas dO Govemãdor do Dis
trito Federal, referentes ao exercício de 
1987, ressalvadas as re_sponsabüidades_ 
im_t)utá"veis ã gestores Por infrações legais 
e· danOS patrimoniais de qualquer espé-

. --~éie, 

Em discussão a redação fma!, (Pausa.) 
- ·Não hqv~ndo quem peça a pciJaVra, encerro 
a discussão. 

Encerrada cf _discussão,_ a matéria ê dada 
_como definitivamente aprovada, nos termos 
do a~.359_do R~gimento lnJ:em9. 

O pr6jetovai à promulgação. 

É a seguinte a redaÇão fin~ aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução 
nP 20, de 1989. 

-- Faço·sa]:,er qUe- o Senado-Federal aprovou, 
nos- term~p do art. 16, §§ J9 e 29 do Ato das 

"-Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

- RESOLUÇÃON' 'DE 1989 

AProva as contas do Governador do 
Distrito Federal, "refefenfeS ao exercído 
dr:! 1987, ressalvadas as responsabilida
des Imputáveis a gestores por infrações 
~~qais e t!!Jnos patn'moniais de qualquer 
espéCTe. _ _ _ · 

O Senado Federal resolve: 
-Art. }9 São aprOvadas as contas apiêSen

tadas pélo Govemãdor José Aparecido de Oli
veira, do Distrito Federal, concernentes ao 
exercíciO de 1987, ressã.ivadas as responsa
bilidades iinputáveis a gestores_ por infrações 
legais e danoS patrimoniais de qualqUer espé-
cie. -

Art. Z' Esta resolução entr~ em vigor na 
data de sua publicação. 

Arl 39 Revogam-se as disposiçõeS em 
contrário. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de SouSã) 
.:;_Item 4: 

PROJETO DE LE1 DA CÂJI,MA N' 3, 
DE 1989 - Complementar 

Discussão, em tumo_únJco, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 3, de 1989 -"Com
plementar (n9 55189, na Casa de _origem), 
que. estabe1ece_ casos de _inelegibilidade 
e os prazos de sua cess.ação, tendo 

PARECER, sob n' 45, de 1989 •. oa C:.o
missão 

-de Constitu]çãq JusPça e Gdada
nia, pela constitucionalidade e juridicida
de, com voto vencido dos Senadores_ An
tônio Luiz Maya. Carlos Patrocínio e .João 

-Menezes. 

Em discussãq o projeto, em tuino únfco. 
(Pausa.) _ -

Não havendo quem peça-a palavra, encerro 
a 'discUssão. --- - -

Encerrada a discussãO, a matêria será in
cluída, oportunamente, na Ordem do Dia, para 
votação, nos termos do parágrafo único do 
art 192, a, do Regimento Interno. -

. o sli. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa) 
-ltem5:-

Discussã-o, em turno único, do Projeto 
- de Decreto Legislativo n9 3, de 1989, de 

autoria da Comissão Diretora, que acres
centa parágrafos_ ao art. 4~, do Decreto 

- Legislativo nç 72, de 1988, que "dispõe 
sobre a remuneração dos membros do 
Congresso Nacional", t'endo 

PARECER, sob n' 47, de 1989. d.a Co· 
_ missão 

-de Constituição, Justiça -e Gâiiâa
nia, pela constitudonãlidade,juridicidade, 
e, no ~érlto, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
_a discussão. 

_
0 
~--A matéria será -inclUída, opofturlaffiente, na 
Ordem Cb Dia, para votaçã.o, nos termos do 
parágrafo único do art. 192, a, do Regirilento 
lnterno. - - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem6: 

Discussão, ~m tUffiO único, do Proj-eto -
de Lei do Senadon97, de 1989, de autoria 
do Senador Ruy Bacelar~ que estabelece 
a gratuidad_e, para as pessoas reconheCi-
damente pObres, do Registro Civil de rias
cimento e _da certidão de óbito, prevista 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Sábado 10 2703 

no art. 59, inciso 76, da Cônstituição brasi
leira e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer da Corriissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.) 

(Tramitando em conjUntO cOm o- Projeto 
de Lei_ do Senado n" 46, de 19"89.) 

Solicito ao- riobre· senador F'rancisco Rq
Uemberg o parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Para emitir pare<:er.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a Proposião em exa
me, de autoria do ilustre Senador Ruy Bacelar, 
visa a regular o item LXXVI, do art. 5" da Consti
tuição Federal, que confere o direito à gratui
dade do registro civil de ii.ãsdilletno e da certi
dão de óbito a pessoas reconhecidamente po
bres. 

O projeto, ao conceder a isenção do paga
mento de emolumentos, estabelece que a 
condição de pobreza se comprovará por ates
tado passado por autoridade judiciária local 
ou pelo Serviço de Assistência Social, poden
do ser expedido por autoridade policial. 

No que tange à defmição de pobreza, para 
os efeitos da medida, a providência menciona 
as pessoas impossibilitadas de trabalhar ou 
aquelas que, embora trabalhem, não ganham 
o suficiente para atender às despesas neces
sárias ao sustento próprio ou de sua família. 

Por derradeiro, o projeto_ acena com a puni
ção das pessoas que obtiverem, fraudulenta
mente, atestado de pobreza. 

O terna a abordar-sti9'ere-nos "algumas con
siderações preliminares. 

Percebe-se, após a promulgação da Consti
tuição Federal, uma tendência, por parte de 
vários setores da sociedade, de propagar a 
inaplicação de um grande n(lmero de dispo-
sitivos nela contidos, em razão da necessidade 
de sua complementação ou disciplinação pela 
legislação infraconstitucional. 

Os males âo País, para muitoS, pr.ovêffi da 
omissão do Legislativo na elaboração das leis 
indispensáveis à plena eficácia do texto consti
tucional. 

Há inegável exagero por parte dessa corren
te, podendo-se, em certos casos, vislumbrar 
a intenção de se atribuir a essa omissão o 
próprio descumprimento de normas contidas 
na Lei Maior, que dispensam qualquer regula-
mentação. ~ 

No caso da disciplinação do art. 59, item 
LXXVI, estamos diante de uma questão ainda 
mais aguda e surpreendente. 

É que, no ordenamento jutídico, preeXiste 
à nova ordem constitucional, já se achava pre
vista a gratuidade dos registras ciViS de nasci
mento e de óbito, de forma até mais ampla 
do que aquela estabelecida pela Cohstituição 
de 1988. 

Com efeito, assim dispõe o art. 30, ·da Lei 
n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, (Lei 
dos Registras Públicos)_: 

"Art. 30. Das pessoas_ comprovada
mente pobres, à vista de atestado da auto~ 
ridade competente, não será conbrado 
emolumento pelo regfstro civil e respec
tiva certidão." 

Ora, ao regiStrO civil, segundo o art. 29 da 
mesma lei, com rel~~ão às peSsoas naturais, 
submetem-SELOS naScimentos, os casamen~ 
tOs, os óbitos; as-- emancipações, aS interdi
ções, as sentenças declaratórias de ausência, 
as opções de_ nacionalidade e as sentenças 
que _deferire_m a legltiíilaÇão adotiva 

Dessa forffia, fica evidenciado que a dis<:ipli~ 
nação da matéria, pela lei vigente, é m_~s favo~ 
rável às pessoas carentes. 

No que concerne aos critérios adotados pa
ra a definição do estado de pobreza, a Lei 
n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que esta
belece normas para a cdncessão de assistên
cia judiciária aos necessitados, prevê, no pará
grafo único do art. 2?, verbis: 

"Art 2• -··--··············-···············---· -· 

Parágrafo único. _ Considera-se ne~ 
ceSsitado, para os-tms legais, todo aquele 
cuja situação económica não lhe permita 
pagar as custaS-do proc::esso e os hono
rários de advogado, sem prejuízo do sus
tento próprio ou d~ fa!flilia." 

Vê-se, assim, que o direito à gratuidade, 
além de já se achar previsto, tem condições 
de ser exercido, em face do critério que pode 
ser extraído da Lei n9 1.060, de 1950. ~ 

D_e_qualquer sorte, parece-nos conveniente 
se dê novo tratanlento à matéria, conferin
dO-se-lhe maior detalhamento. 

DesSa forma, éntenderT10s que a- providên
cia, por se tratar de matéria já prevista na su
pra<:itada Lei n9 6.015, de I 973, deve-se conter 
no.corpo daquele diploma leg_~· 

·caitclui-Se, assim, que -a in\dativa do emi
nente Senador RUy -Bace_lar~ veiculada através 
do presente Projeto, é louvável e há de propi
ciar, atinai, às pessoas carentes o efetivo exer
cicio do seu direito à gratuldade, o mesrrto 
ac~~!~~e~qo som .reJas:_ão: ao Projet9 d_!=! Lei 
do Senado n~ 4Õ, de 1989, de autoria -do ilus!re 
Senador Edison_Lobão, que com _este irainita. 

_Somos, portanto, pela aprovação da propo
sição, nos termos da seguinte Emenda Substi
tutiva ao PLS 7/89: 

"Altera a Lei n9 6.015, de 31 de dez_em
):>ro_deJ973, que dispõe sobre os regis
tras púb!Jcos, e dá outras providências." 

Art. 30. _ Dê~ se ao art. 3_0 _da Lei n9 
_ 6~015, de 31 de dezembro de 1973, a 
:-.segúlrite re.dação: ._ -- -- -

"Art. 30. Das pessoas reconhecida~ 
mente pobres, à vista de atestado da auto
ridade competente, não será cobrado 

_ -emol_umento ,elo registro civil e respec
tiva certidão. 

§ I 9 Aos _estados, em sua _organiza
ção judiciária, caberá definir a autoridade 

-a que se refere este artigo, bem assim 
a forma de obtenção do atestado, que 
também é Isento âe emolumentos. 

--§ 2-~ Consider_a-s_e reconhecidamen-
te pobre:__ - . 
.--a) quem comprove-perceber remune-

___ ração igual ou inferior a 2 (dOis) salários 
mínimos; 
_ b) quem, comprovando perc~ber re

muneraçãoentre2 (dois) e 5 (cinco) salâ-

rios mínimos, provar ser arrimo de familia 
constiturda d~ 4 (quatro) ou mais mem
bros economicamente dependentes. 

§ 39 A comprovação a que se iefere 
a alíne;:~ __ a_ do parágrafo anterior, poderá 
ser fe~. perante o cartório de registro, 
com a apresentação da carteira de traba
lho ou docwnento que contenha anota
_Ções sobre o wUor do salário. 

§ 4>? Aplicam-se, no que couber, as 
penalfdades, respectivas dispensas e os 
procedimentos previstos no Capitulo m 
do Título 11 desta lei.'' 

Art 2-? Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições 
§TI contrário." 

-J:: o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- o-parecer conclui favoravelmente ao Pro
jeto de Lei do Senado n9 7 de 1989 e ao 
de n" 46, de 1989, que com ele_ tramita em 
conjunto, nos termos do s_ubstitutivo que ofe~ 
rece. - -

Em disCussãO o projeto e_ o _substitutivo. 
(Pausa.) · · 

- NãO havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
- Encerrada a discussão, a votação far-se-á 

oPortunamente, rios termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de SouSa) 
-Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 46, de 1989, de auto
ria do Senador Edison Lobão, que dispõe 
sobre a gratuidade do Registro Civil de 
nascimento e-do de óbito para os reco
nhecidamente pobres e dá outras provi
dências. (Dependerido de parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Qda
dania.) 

Solicito_ ao nobre Sr. Senador Lourival Bap~ 
tista o parecer sobre o projeto. 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Para emitir parecer.)-Sr.Presidente, Srs. 
Senadores, trata-se de Projeto de Lei, ofere
cido pelo ilustre Senador Edison Lobão, que, 
objetiva a con-cessão de gratujdade dos regis
tr_os civis de_ nascimento e de óbito_ para as 
pesSÇ>as reconhecidamente pobres. 

A matéria regula o disposto no item LXXVI, 
do art 5~. da Constituição Federal. 

A Proposição -em tela, além de determinar 
a expedição gratuita da primeira certidão dos 
referidos registras, estabelece critérios para 
que seja reconhecido o estado de pobreza pa
ra os efeitos dos beneficlos aludidos. 

Dessa forma, todo ª-quele que perceber re
muneração igual ou inferior a 2 (dois) salários 
mínimos, fará jus <\ gratuidade em questão. 

Propõe, ainda, que a comprovação do requi
sito supracitado sej.N'eita mediante declaração 
própria; sujeitando aquele que a prestar, cOm 
falsidade, às_sanções penais cabiveis. 

O tema a abordar sugere-nos_algumas con-
siderações preliminares. -
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Percebe~se, após a promulgação da Consti~ 
tuição FederaJ, uma tendência, por parte de 
vários setores da sociedade, de propagar a 
inapllcação de um grande número de dispo
sitivos nela contidos, em razão da necessidade 
de suá complementação ou disciplinação pela 
legislação infraconstltucional. 

Há inegável exagero por parte dessa corren
te, podendo-se, em certos casos, vislumbrar 
a intenção de se atribuir a essa omissão o 
próprio descumprimento de normas contidas 
na Lei Maior, que dlsp~nsam qualquer regula
mentação. 

No caso da disciplinação do art. s~. item 
LXXVI, ~tamos diante de uma questãõ ainda 
mais aguda e surpreendente: é que, no orde
namento jurídico preexistente à nova ordem 
constitudonal, já se achava prevista a gratui
dade dos registras civis de nascimento e de 
óbito, de forma até mais ampla do que aquela 
estabelecida pela Constituição de 1988. 

Com efeito, assim dispõe o arl 30 da Lei 
n~ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, (Lei 
dos Registro Públicos):. 

"Art. 30. _ Das pessoas comprOvada
mente pobres, à vista de atestado da auto-
ridade competente, não será cobrado 
emolumento pelo registro civil e respec
tiva certidão." 

Ora, ao registro civil, segundo o arl ~9 da 
mesma Lei, com relação às pessoas naturais, 
submetem-se os nascimentos, os casamen
tos. os óbitos, as emancipações, as interdi
ções, as sentenças declarat6rias de ausência, 
as opções de nadona1idade e as sentenças 
que deferirem a legitimação _adotiva. 

Dessa forma, fica evidenciado que a discipli
nação da matéria, pela Lei vigente, é mais 
favorável às pessoas carentes. 

No que concerne aos critérios adotados pa
ra a definição do estado de pobreza, a Lei 
n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, qUe esta
belece nonnas para a concessão de assistên
dajudiciária aos necessitados, prevê, no pará
grafo único do art 29, verbis: 

"Arl 2• ·············'····'·'·'········'··"···'·'·'···'··': ... 

Parágrafo único. Considera-se neces
sitado, para os fins legais, todo aquele 
cuja situação econômica não lhe permita 
pagar as custas do processo e os hono
rários de advogado, sem prejuízo do sus
tento própri? ou da família." 

Vê-se, assim, que o direito à gratuidade, 
além de já se achar previsto, tem condições 
de ser exercido, em face do critério que pode 
ser extraído da Lei n9 1.060; de 1950. 

De qualquer sorte, parece-nos conveniente 
se dê novo tratamento à matéria, conferin
do-se-lhe maior detalhamento. 

Dessa forma, entendemos que a providên
cia, por se tratar de matéria já prevista ·na su
pracitada Lei n9 6.015, ae 1973, deve se conter 
naquele diploma legal. 

Conclui-se, assim, que a inlciativa do emi
nente Senador Edison Lobão, veiculada atra
vés do presente Projeto, é louvável e há de 

propiciar, afihãl~ as pessoas carentes, o efetivo 
exercício do seu direito à gratutdade, o mesmo 
acontecendo com relação ao Projeto de Lei 
do Senado n9 07, de 1989, de autoria do ilustre 
Senador Ruy Bacelar, em tramitação conjlU1ta. 

Somos, pOrtanto, pela aprovação da propo
sição, nos termos da Emenda Substitutiva 
apresentada ao Projeto de Lei do Senado n9 
07, de !987. 

É o Parecer. 

O S.R. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-=::-o pare_c:er-éotti::lui favoravelmente ao Pro
jeto" de Lei_ do Senado, nos termos do substi
tutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado 
n9 7, de 1989, que com este tramita em con
junto. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

O Si-." EdiSon LobãO -·sr. PreSidente, pe
ço a palavra para discutir o Projeto. 

O SR. P~IDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Cdhcedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

OSR.EDISONLOBÃO(PFL-MAPara 
discutir, sem revisão do orador.)- Sr. Pre@
dente, Srs. Senadores, tanto o Projeto de mi
nha autoria quanto o do Senador Ruy Bacelar 
visam regulamentar o .art. 59 dã Constituição 
em vigor. 

Na verdade, Sr. Presidente, isto pareçeria 
desnecessário. Não é concebível que o pobre, 
além de pobre, do sofrimento a que lhe impõe 
a prOpria naturezã, ainda teima que coriViver 
com os seus irmãos, neste Pais, sem sequer 
ter a su~ certi4.ão de nasc;imento. 

Não sei se isso ocorre em todo os Estados, 
mas no meu Estado, o Maranhão; pelo menos 
um terço da População não tem registro de 
naSCiniento, chegado à idade adulta sem que, 
sequer, exista, para os fins de estatística, com
putados pelo IBGE. 

Ora, isso é algo de deplorável em uma na
ção q_ue se orgulha de ser a oitava maior eco
no_!t!ia ~o mundo e, todavia, legiões e mais 
legiões de brasileiros sequer existem, apesar 
de terem nãscidot 

Sr. Presidente, pior do que Isto, é aquele 
que morre e, muitas vezes, a família não obtém 
uma certidão de óbito! Morreu mas não mor
reu, porque não está registrado nos cartórios. 

Sou um defensor dos cartórios e tenho feito 
isso ao longo dos tempos, mas acho até uma 
desumanidade, por parte de um -cartório, não 
conceder registro de nascimento nem certi
dão de óbito. Neste País tomou-se necessário 
que se faça uma lei para que o pobre, aquele 
que vive em condições subumanas, tenha o 
direito míniino de ter nascidO e· o·difeito fina] 
de ter morrido. A este ponto, chegamos neste 
País: 
.. Dar a elaboração deste Projeto de Lei que, 
em éonjunto com a proposição do Senador 
Ru)r Bacelar, espero se transforme em lei e 
não se tome uma das 130 mil leis que existem, 
no País, a maioria das quais não .sendo cum
pridas. 

Sr. Presidente, embora singelo, na sua con
cepção e até na sua destinaçao, penso que 

este Projeto é o mínimo que se pode f&er 
em beneficio dos pobres, dos tão pobres que 
ainda existem desgraçadamente, desafortuna
damente, neste nosso imenso País. 

Por isso é que peço aos ilustres Senadores, 
meus Pares nesta Casa, que não retardem a 
aprovação desta proposição, que não terá que 
ser, necessariamente,. a minha; pode ser um 
substitútivo englobando os dois, ou pode ser 
até a do Senador _Ruy Bacelar; o que é preciso 
é que se tome lei este princípio de justiça, 
de justiça fundamental e até de justiça para. 
com a pessoa humana. 

Muito .obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- "' Continua em discussão. (Pausa} 

Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, encerro a discussão. 
· Encerrada a cliscussão, a votação far-se-á 

oportunamente, nos termos do RegimentO ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So.usa} 
-ltem8: 

Projeto de Lei da Câfnara no 173, de 
1983 (n9 5.567/81, na Casa de origem), ... 
que acrescenta dispositivos à ConSolida
ção das Leis do Traba1ho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 1" de mato de 
1943, para o fim de conceder estabilidade 
provisória ao empregado que ingressar 
em juízo com reclamatória. 

A Presidência, nos termos do art 369,"alínea 
a, do Regimento Interno, .e conforme Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, dédara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 173, de 1983. 

-A matéria vai ao Arquivo, feita a devida co-
municação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item9: 

Projeto de Lei da Câmara n9 224, de 
1983 (no 600ns, nci Casa de orígerii). 
que altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei rt' 5.452, de J9 de maio de 1943~ 

·A Presidência, nos tennos do art. 379, alínea 
a, do Regimento Interno, e confonne Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de ConstitUição, 
Justiça e Cidadania; declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara fl9 224, de 1983. 

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida co
municação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 10: 

Projeto de Lei da Câmara n9 257, de 
1983 (n9 1 .65Bn5, na Casa de origem}, 
que acrescenta parágrafo ao art. 79 ·da 
Lei n9 3.807,-de 26 de agosto de 1960 
- Lei Orgânica da Previdência Social. 

A Presidência, nos termos do art 379, alínea 
a, do Regimento Interno: e conforme Parecer 
rt' 58. de 1989, dã Coníissão de ConstituiÇã<', 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Prqjeto de Lei da Câmara n• '257, de !983. 
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A matéria vai ao Arquivo, feita a devida co
municação à Câmara dOs l)eputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item 11: 

Projeto de Lei do Sena_do n9 105, de 
1982 - CotnpJementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que introduz 
alterações na Lei Complementar n~ 11, 
de 25 de maio de 1971, que instituiu o 
Prorural. 

A Presidência, nos tennos do art 379, alínea 
a, do Regimento Interno, conforme Parec~r 
n9 58, de 1989-, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania_. declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n" ) 05-Comple~ 
m'éntar, de 1 983~ - ----

A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotada a pauta da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Senhor Presidente da R_epública editou 
a Medida Provisória n9 65, de 6 de junho de 
.]989, qUe autoriza a abertura de crédito ex
traordinário, em favor da Sec::retaria Geral do 
Ministério do Interior no valor de NCz$ 
5.000.000,00, (cinco milhões de cruzados no
vos), para as situações que especifica. 

De acordo com a indicação das Lideranças, 
fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de examinar a matéria: 

SENADORES 

maLAREs 
1. Gersoti Camata 
2. Od Sab6ia de Carvalho 
3. Aluizio Bezerra 
4. Chagas Ro.drigues 
5. Carlos Alberto 
6. Antônio Luiz Maya 
7. Hugo Napoleão 

SQPLENTES 

ÁureoMello 
Luiz Víana 
Mansueto de Lavor 
POIQpeu de Souza 
João Castelo 
Carlos Patrocínio 
J~oLobo 

DEPUTADOS 

maLARES 
1. Genebaldo Correia 
2. Agasslz Almeida 
3.- Leopoldo Souza 
4. Mus~ Demes 
5. Sérgio Brito 
6. Jayme Santana 
7. Genival Lucas 

SUPLENTES 

Vmgt Rosado 
Carlos Benevides 
Eliel Rodrigues 
Geovani Borges 
Il5eré Ferreira 
Moema São ThiagO 
José Gomes 

De acordo com a Resolução n" 1, de 
1989-CN, a Presidência estabeleceu o seguin
te calendário para a sua tramitação: 

Dia- 9/6- Designação-da Comlssão Mista 
- Dia 12/6- InStalação da Comissão Mista. 

---· --- - -: Pr~zo para recebimento de 
·emeridas 

--Prazo para a Comissão emitir 
Pareê:er soOre a admissibilidade 

Dia 22/6 - Prazo final na Cornis_são 
Dia 7 n - Prazo f~l no Congr&sso Na

cional. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos .. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presldente, Srs. Senadores, a Bancada 
sergipana no Congresso Nacional, fazendo oo- . 
ro à importância de que se reveste a instalação 
e -o- pleno funciQnam~nto da Corrtissão Mista 
de Estudos Territoriais, conforme tive a opor
tunidade de salientar, em recente pronuncia
mento desta Tribuna, enviou ao Senador Cha
gas Rodrigues, Presidente da referida Comls
~.Q, um voto de c.onftança no .êxito de seUs 
trabal-hoS, segunO.o os termos· de OficiO -pOi 
mim dirigido a S. EX' __ 
--.Com efeito, as esperanças do meu Estado 
depositaram-se,_ de mOdo incondicional, na 
capacidade e no discernimento de seus Mem
bros, que, à luz de documentação exaustiva, 
terão facilidade em avaliar e d.ecidir de confor
midade com o Direito .e com a Justiça. 

Pela pertinêncía do assunto, Sr. Presidente, 
solicito a V. EX- acolher, como parte integrante 
deste meu pronunciamento, o referido OfiCio, 
dirigido pela Bancada sergipana, sem distin
ção partidária, ao Senador Chagas Rodrigues. 

· Nesta oportunidade, renovo minha crescen
te expectativa de que, até o dia 31 de maio 
do próximo ano, prazo limite "des.tinado aos 
trabalhos da Comissão, Sergipe terá sua uni· 

- dade tenitorial restabelecida, ~ . 
-A partir de ,então, e até 31 de maio de 1991, 

caberá ao Con9resso-Nacional discutir e y~r 
-o seu Parecer, efetivando o atendimento ~ se
cular reivindicação do povo do meu Estado, 
que se encontra, de há muito, de braços e 
co~ções abertos, à espera de nossos .coesta-

- duanos de Santa Brígida, Pedro Alexandre, Co~ 
JOIJ~l João Sá, Antas, Ocero Dantas, PC!_fipi
tanga, Rib~ira do Pombal, Ribeira do Arriparo, 
ltapicuru, Rio Real, Jandaíra, e parte de Paulo 
Afonso e deJeremoabo, por um lapso presos. 
momentaneamente, à circuilsCiiÇão geO-grá
fica da Bahia. - - - ' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,- Srs. 
Sêriaclores~ (Muito bem!) 

DOCQMENTO A QQE SE REFERE O 
SR. FRANCISCO ROLLEMBERG EM 
SEU DISCURSO 

Brasília, 7 de junho de 1989. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Chagas Rodrigues 
DD. Presidente da Comissão Mista de E$:udQS 
Territoriais 
Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, _ 
Temos a honra de nos dirigir a VOssa Exce

lência, no sentido de: confe_rir incondicional 
apoio ao Oficio datado Q.~ 19 de junho, endere· 
çado a VosSa ·Excelência pelo Senador Fran
cisco Rollemberg, contendo os termos de plei
to secular do Estado de Sergipe, relativo à 
dem:a.:c~ç:ãp_ .de suas. fronteiras históricas. 

De fato, a atual fisionomia de Sergipe não 
confirma, sob qualquer hipótese, sua realidade 
histórico-geográfica, conforme documen,ta
Ção laboriosamente preparada e oferecida Pe
lo Senador Rollemberg a essa Comissão. 

Trata~se da reivindicação de 18,000 Km2 

de suas fronteira_s sul e oeste-indevidamente 
incorporadas ao Estado da Bahia -, que o 
povo serglpano, consciente do esbulho, exige 
de s_eus representantes serem restauradas. 

À Comissão, por seus componentes, parla
mentares e técnicos de inegável capacidade 
para dirimir quaisquer dúvidas relativas às 
pendências, reserva-se a ela uma árdua tarefá, 
a rec::ompensar~se pelo recobramento do prin~ 
ópio de Justiça que estará presente em suas 
decisões. 

No;~_ oportunidade, ao nos colocarmos ao in
teiro disPor dessã CoffiissNó, colhemos do en
sejo para reiterar a Vossa Excelência e demais 
Membros protestos de consideração e apreço. 
- Senador Albi!lilo Franco, PMDB - SE -
Senador Lourival Baptista, PFL - SE .:._ De
putado Djenal Gonçalves, PMDB -SE- De
putado Lauro Maia, PFL =--SE - D_eputado 
Messias G6is, PFL -.SE- Deputado José 
Queiroz, PFL -SE- Deputado Ge~n Was 
Boas, PMDB- SE." 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador _Edi
son Lobão. 

OSR.EDISONLOBÁO(PFL-MAPro· 
nuncia q seguinte discursa:.) -Sr. Presidente1 

Srs. SenadQI'es, revelo)..! a médica Maria _Jos~ 
Rocha Barios6, CoOrdenadora da Associação 
Nacional de Gerontolc)gia, que a expectativa 
de vida do homem maranhense é de apenas 
55 anos, enquanto a do. brasileiro do Sul e 
Sudeste é de 67 anos. Essa desalentadora in
formação indica, em linhas claras, que o atraso 
sócio-econômlco do Maranhão influf direta,
merite Para que os filhos daquele Estado este
jam sofrEmâo o pesado 6nus do subdesenvol~ 
vimento, privados dos recursos essenciais à 
própria subsistência. 

Uma das regiões mais ricas do País, -cQm 
excelentes terras agricultáveis, a par de áreas 
para a pécüária, o Maranhão apresenta uma 
série de problemas da maior gravidade, regis
trando-se a carência do saneéUllerito_ básico, 
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como ainda a falta de unidades de saúde, es
colas, estradas, crédito-rural com assistência 
técnica e o· financiamento da casa própria. 

O homem do campo ainda é o pária no 
quadro da vida modema, o marginal da civili
zação ou o desterrado do progresso, sem qual
quer acesso ao plano de uma prosperidade 
social mínima, sem que possa exercer a digni
dade plena da cidadania. -

Acredito que se forem canalizados recursos 
financeiros necessários para o Maranhão, e 
a curto prazo, este Estado romperá o ciclo 
do imobilismo e logo ingressará no estágio 
avançado do bem-estar e_ do desenvolvimento, 
ensejando a libertação pessoal do rurícola tão 
abastardo em sua deprimente condição hu
mana. Eis porque o povo maranhenSe da"ma 
por uma política de solidariedade sedai, de 
modo a que o poder central venha a lhe con
ferir os mesmos direitos dos Estados do Sul, 
pois o Maranhão integra o quadro da Federa
ção, não lhe cabendo, em qualquer circuns
tância, uma posição caudatária na vida bra-
sileira. . 

À época em que participei da Assembléia 
Nadonal Constituinte, muito lutei pOr um pro
jeto de reforma agrária - afinal aprovado -
que se inspirasse na justiça soei~!~ porque só 
assim o meu Estado- como outros de igual 
plano- pudesse ser diretamente beneficiado, 
já que a atual realidade fundiária, irracional 
e defasada, sofresse os efeJtos de uma trans
formação compatível com as condições con
temporâneas. 

Desejo formular ardoroso apelo às esferas 
do Poder central, no sentido de que prestem 
ajuda substancial ao Maranhão, contemplan
do todo um quadro de necessidades pree
mentes e, assim, nosso Estado estará vivendo 
a dinâmica de uma verdadeira civilização tropi
cal. E, então, não mais veremos ali um povo 
atormentado pelo primitivismo. 

É o meu desejo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Cónceao-a palavra ao nobre Senador Mau
ro Benevfdes. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte disCUrso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Congressístas, faleceu, à tarde 
de ontem, em Fortaleza, o Dr. Paulo de Melo 
Machado, figura exponencial da classe médi
ca, com projeçâo nacional, mercê de sua com
petência, de seu talento e espírito humanitário. 

Durante quatro décadas, pontificou como 
uma das maiores expressões de sua categoria, 
impondo-se à admiração e ao respeito de toda 
a sociedade cearense. 

Como Professor e Diretor da Faculdade de 
Medicina, exerceu a cáte"dra com brilho inex
cedível, colaborando na formação profissional 
de sucessivas gerações de facultativos que 
passaram por aquela prestigiosa Unidade de 
Ensino SuPerior. 

À Santa Casa de Misericórdia, prestou des
velado concurso, chefiando uma de suas en
fermarias, como cirurgião dos mais acatados. 

ks seus clientes dedicava assjstência abne
gada, no exercido de um autêntico aposto
lado, revelando, dentre as suas qualidades, fra-

temidade para com os humildes - tratados 
sempre com carinho e atenç_ão. 

Na manhã de hoje, Sr. Pri:!siderite, será se
puitãdo o Dr. Paulo Machado, na capital do 
meu Estado, com a sua famflia cercada da 
solidariedade da população fortalezense. 

Impossibilitado de assistir àquela cerimônia 
fúnebre, desejo render minha homenagem ao 
ilustre coestaduano, de cuja amizade tive o 
privilégio de desfrutar, durante tantos_ anos de 
convivência, o que me permitiu conhecer, de 
perto, as suas extraordinárias virtudes_ decida
dão e médico exemplar. 

À memória de Paulo Machado rendo, desta 
tribuna, o preito _de reconhecimento pelo que 
lhe foi dado fazer em prol do desenvolvimento 
científico do Nordeste_ brasileiro. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar a presente sessão, designando 
para a próxima sessão de segunda-feira, às 
14 horas e 30 minutos, a Seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

MATá<IA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

PrOjetõ de Lei da Câmara n" 1, de 1983 
(fl'l 3.027/80, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a utilização do sistema de arbitramento 
na solução dos conflitos verificados na cele
bração de acordos ou convenções coletivas 
âé trabalho. 

-2 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
-- - PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 12, de 1983 
(n" 283n_9, na casa de origem), que não" per
mite sejam _os proventos da aposentadoria por 
ii1Validez de valor abaixo do salário mínimo 
regional 

3 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 49, de 1983 
(n" 4.295/81, na Casa de origem), que acres
centa çiispositivo ao art._ & da _f,.ei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966- Fuqdo de Ga
rantia do Tempo de ServiçO. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n? 78, de 1983 
(n? 1263n9, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao art. 487 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 
5.452,- de 19 de maio de 1943. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n'1 80; de 1983 
(n" 1.246179, ita Casa de _origenl), qt,~e -"altera 
a redação do art. Z-' da Lei n? 6.179, de 11 
de dezembro de 1974. 

6 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n? 133, de -1983, 
de autoria _do_ Senador Roberto Campas;- que 

-reforça o.l=\.m<i_Q de_Assistência ao Desem
prego e dispõe sobre o auxília..desemprego. 

7 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PRE.JUb!CAbA . 

Projeto de Lei do Senado n~ 134, -de 1983, 
de autoria do Senador Roberto Campos, que 
_estabelece a livre negociação salarial e dá ou
tras providências.-

8 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 145, de 1983 
-=complementar, de autoria do Senador Hen
rique Santillo, que _acrescenta dispositivo à Lei 
Cõffiplenlentar -rl"~'-26, de 11 de setembro de 
1975, que unificou os programas PISe PASEP, 
visando possibilitar que os seus depósitos se
jam utilizados na aquisição de casa própria. __ 

9 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n? 193, de 1983 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que altera dispositivo da Lei 
Complemeiltar-ii" 11, de25 de maio âe 1971, 
que institui o Piorural. 

10 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
- PRE)UD!CADJ\ 

Projeto de Lei do Senado n~ 311, de 1985 
-Complementar, de autori?l do S_enador Jor
ge Kalume, que acrescenta dispbsitivo à Lei 
Complementar n~' 26, de 1 I de setembro de 
1975, que "altera disposições da Legislação 
que regula o Programa de Integração Social 
(PIS) e o Programa de Formação do Patri
mónio do SeJVidor Público (PASEP)." 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-Está enCerrada a sessão. 

(Levantd-se a sessão às 9 horas e 40 
rilinutos.) 
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ATOS DA COMISSÃO 

SENADO FEDERAL - F(INDO ESPE· 
CIAL 

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CON· 
TAS 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 12, DE 1989 

Aprova a Pre.staçáo de Contas do Fun
do Especial do Senado Federal relativa 
ao exercfcio de 1988. - -

A Comissão Diretóra resolve: 

Sala da Comissão Diretora,. 8 de junho ·de 
1989. -Iram Saraiva -Alexandre Costa -
Mendes Canale - Divaldo Suroagy- Pom
peu de Sousa -_António Luk Maya -Áureo 
MeDQ. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 13, DE 1989 

Aprova a prestaÇão de Contas do SeiJB· 
do Federal, relativa ao Exercfclo de I 988. 

A Comissão Diretora resolve: 
Art. }9 É aprovada a Prestação de Contas 

do Senado Federal, relativa ao exercício de 
1988, na forma apresentada pela subsecre-

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
DO SEÍ'IADO FEDERAL 

N•14, DE 1989 

A Comissão Diretora do Senado Feaeral, 
no uso das abibuíções que lhe confere o Regi
mento Interno e nos te_rrnos dos arts. 7?, 57 
e 512, § 5~> _do Regulamento Administrativo, 
aprovado pela Resolução n9 58, de 1972~ com 
a nova redação dada pela Resolução n? 57, 
de 1976, e tendo em vista o que dispõe o 
Ato no 18, de 1976, resolve: 

Art. 1 ç É aprovada a Prestação de Contas - taria de Administração Financeira, cons_oante __ 

d F d E - 1 d 5 d F d 1 o Certificado de Regularidade emitido pela Au-

Art. 19 Aprovar o Orçamento Interno do 
Fundo de Informática e Processamento de Da
dos do Senado Federal - Fundasen, para 
o exercício financeiro de 1989, de conformi
dade com o disposto nos Anexos I a IV. 

0 un o spec1a o ena 0 e era - ditaria desta Casa Legislativa. 
FUNSEN, relativa ao exe(Cíc:Jo d~ 198e, na Art. 29 Determinar o _encaminhamento 
fonna apresentada pela Subsecretaria de Ad- desta Prestação de Contas, em cumprimento 
ministração Financeira, consoante o Certifi- ao Parágrafo Único do Art 70 da Constituição 
cada de Regularidade em_itido pela Auditoria Federal, ao Tribunal de Contas da anião. 
desta Casa Legislativa. --- Sala da Comissão Diretora, 8 de junho de 

Art. 29 Determinar o encaminhamento 1989. -Iram Saraiva -Alexandre Costa -
desta Prestação _d~ Contas. ~flJ cumprimento Mendes Cana/e - Diva/do Suruagy- Poro
ao Parágrafo Únic:o.do Art.]Q da Çonstltuição . ~u de Sousa-- Antônio Luiz Maya - Aureo 
Federal. ao Tribuilal de Contas da União. MeDo. · -

Art 2'1 Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão Dlretora, 8 
de junho de 1989. -Iram Saraiva - Alexan
dre Costa -Mendes Cana/e-Divã/do SUlua
gy-PÕmpeudeSousa-AntônioLuizMaya 
:.:...Aureo MeDo. -

EXERClCIO DE 1989 EM ~Z$ 1,00 

Receita 
02:00- Senado_Federal 
02~08 - Füncto de Tnformát ica e Processamento de Daelos do Seriada Federal-
Fundasen - · · ··· --.- - ·-

Código 

ANEXO li 

Especificação 

Recursos vinculados 
Transferências corrE!ntes 
Recursos COl'lsignados no or·caménto da União, nos 
Termos dos~ 3Q e 42 do Art. 515 daRes. 58/78, 
com nova f'eda_cão dada pela Res. 57/76 do Senado 
Federal, executados pelo Fundasen. 

Recursos de outras fontes 
.Rec-eitas. c._o_rr::_entes 
.. Receita operacional de ór~os, ,!1a União 
a s~r exec_utada oos termos dO Art. 4, do ato da 
comissão diretora n~ 09/80 

02:00 --.;;,Senado Federal 

EXERCÍCIO DE _1989 EM f\CZ$ 1,00-

02:09 - FundO de lriFQrmãtlcá e PrOOE!SSameilt9: de Dácios dO SenadO Federal -
Fundasen - . 

Código 

om70Z44. oasooo. 

Especi f icaçã~ 

Legislativa 

Administração· 

Processamento de Dados 
Fundo de Informãt lca e' ProceSsamerito de Dados do 
Senado Federa 1 - Ftiii"daSen - · · 
recursos próprios -- -

J 

Recursos de todas as fon~es 

Projeto_s Attvidades Total 

282..337,00 

-282.337,00 

282~.337 .ao 

2:82.337,00 282.337,00 

262.337 ,00_ 282.337 .oo 288.337 .oo 
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ANEXO III EXERCÍCIO DE 1989 EM NCZ$ 1,00 

NATUREZA DA DESPESA 

02:00- Senado Federal 
02:08 - Fundo de lnformát lca e Processamento de Dados do Senado Federa I -
Fundasen 

--Recursos de todas as fontes 

C6digo fspecif icaçiiio Desdobramento Elemento Categ. Econômica 

4.0_.0.0 Despesas de capital 282.337,00 ---
4.1.0.0 Investimetos 282.337,00 

4.1.2.0 EQuipamentos e material permanente 282.337,00 

Pessoal e encargos Outras despesas Total ele despesas Despesas de Total 
sociais correntes correntes capital 

282.337 .ao- 282.337,00 

ANEXO IV EXERCICIO OE 1989 

Demonstrat fvo da Receita e da DESP 

02:00 - Senad_o"-Federal . . 
02:08- Fundo de Informática e Processamento de. Dados do Senado Federal
Fundasan 

Recursos de todas as fontes 

Receita Despesa 

EspeciffcaQão Parcial Total _____ ESoecrncaQão Parcial Tátal 
Receitas correntes 282.337,00 
Transferências correntes 3.582,00 
Recursos de outras fontes 278.755,00 Superavit 282.337,00 

TOTAL 282..337,00 TOTAL _ 282:337,00 _ 

Superavit Orçamento corrente 282..337,00 DespeSas de capital 2~?.337,00 
Investimentos 282.337,00 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 15, DE 1989 

Dispõe sobre o reajustamento de pre
ços, de obras, serviços e compras, no fim-· 
bito do Senado Federal, e dá õutras provi
dências. - - · -

A Comissão Diretora aõ Senado FedeniJ, 
no uso de suas atribuições regimentais, consi
derando a necessidade de proceder-se de ma
neira uniforme, em relação à administração 
pública, quanto a reajustamento de preços; 
considerando a celeridade com que vem se 
alterando a legislação pertinente; e c_onside
rando a necessidade de urgente defmição de 
critérios para expedlção de convocação em 
processos licitatórios, resolve: 

Art 1" Os preços de obras, serviços e for
necimento de bens, em contratos celebrados 
com o Senado Federal, somente serão reajus
tados nas hipóteses previstas em lei. 

Art. 2"' N:os reajustanientos de que trata 
o presente AJ:D, serão obs_ervados os mesmos 

critérios adotados para a administração fede
ral, em ·consonância com as normas legais 
de regênci;s, podendo ser ouvida_a Consultaria 
Geral do senado, ein casos qUe O Primeiro

. Secretário julgar conveniente. _ __ · 
Art. _3(> Nas hipóteses em que houver pre

visãO legal de reajustamento, ·o ato convoca
tótio da licitação indicará o índice permitido, 

-critério e sua periodicidade. 
Art. 4o Será de responsabilidade do con

tratado a iniciativa e o encargo ·do cálculo mi
. nucioso de cada reajustamento, bem assim 
a anexação da documentação pertinente. 

§ 1~ Sem prejuízo da competência confe
rida à Subsecretaria de Administração de Ma
terial e Património pelo Regulamento Adminis
trativo do Senado Fedt:ifal, q cálcu10- de que 
trata este artigo será conferido pela Auditoria, 
que poderá exigir do contratado elementos 
co~plemen~res, necessários à verificação de 
sua regularidade. _c.~ _ _ . _. 

§ -22 As--CiúvidaS na aplicação deste Ato, 
ou das norma_s _legais e regulamentares perti
nentes, serão dirimidas pela Comissab Dire
tora. 

Art. 5"' O pagamento daS preStações, 
quando houver reajustamento, far-se-á por in
termédio de duas faturas, sendo urna corres
pondente ao_ preço inicialmente propostd, e 
outra, relativa ao valor do reajustamento. 

Art 6? _ Este Ato apijca-se ao Cegrnf e ao 
Prodas'en, incumbindo aos seus órgãos pró
prios as competências previstas para a Audi
toria, nos termos do§ 1" do art 49• 

- - - --

Art. 79 O disposto neste AtO não se aplica 
aos serviços de saúde, os quais permanecem 
regidos pelos Ates n9" 9, de I 9~6 e 40, de 
1988, da Comissão Diretora. 
- Art & Este Ato __ entra em vígor na data 

de sua publicação. 
Art. 9"' Revogam-se as disposições em 

contrário, especialmente os Ates n9-'õ 30, 33, 
37, de 1987, e 26, de 1988, da Comissão 
Diretora. 

Sala da Comi$$-8Q _Oiretora, 8 de junho de 
f989. -Iram "Séiiãivii- Alexandre Costa'
Mendes Canale - Diva/do Suruagy- Pom
peu de Sousa- An~ónfo Luiz Maya -Áureo 
Mel/o. 
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ATAS DE COMlSSÃO 
COMISSÃO TEMPORARIA DO CÓDI· 

GO 
DE DEFESA DO COI'!SOMIDOR 

Ata da t• Reunião, Instalação, da Co~ 
missão Temporária do Código de Defesa 
do Consumidor, realizada aos nove dias 
do mês de maio de mil novecentos e oiten
ta e nove. 

As quinze horas do dia_ nove de maio_ cte 
miJ novecentos e oitenta e nove, na Sala de 
Reuniões_ da Comissão de Economia do Sena
do Federal, Ala Seriador Nilo Coelhõ,- presen
tes os Senhores SenadoreS Jut.ahy Magalhães, 
João Menezes, Alexandre Costa, Dirceu Car
ne[ro, Carlos de'Carli e Mauro Borges, reú
ne-se a Corriissão Temporária, para examinar 
o Projeto de lei do senado n~' 97/89, que "dis
põe sobre a Proteção do Consumidor e dá 
outras providências", com _a finalidade de ele
gero Presidehte e o Vice-Presidente da Comis
são. Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores J_osé Fogaça. 
Ruy Bacelar, Iram Saraiva, Nelson Wedekin_ 
e João Castelo, nos termos do art 93, § 39~ 
do Regimento Interno, assume a Presidência 
dos trabalhos o Senhor Seriador _JoãO Mene-
zes, comunicando que irá procê'der à eleição 
do Presidente e do Vice-Presidente, de acordo 
com o que preceitua o art 389, inciso I, do 
Regimento Interno. Distribuídas as cédulas de 
votação, o S~nhor PreSiâEmte, convida os-se.: 
nhores Senadores Afonso Sancho e Mauro 
Borges para funcionarem Como esciutinado
res. Procedida a votação, verifica-se o seguínte 
resultado: para Presidente, com 8 (oito) votos 
favoráveis, Senhor SenadOr Jutahy Magalhães; 
para Vice-Presidente, com 7 (sete) votos a fa
vor e 1 (um) nulo, Senhõr Senador João Mene
zes, sendo, de imediato, declarados eleitos, 
dente e Vice-Presidente._Antes de o Senhor 
Senador João Menezes passar a Presidência, 
congrahila-se com os Membros deste Órgão 
Técnico pela eleição que acaba de se proce
der, formulando o seu voto de profícua gestão 
à Presidência e aos demais Membros. Assu
mindo a Presidência O Senhor SértãdOr"JUtahy 
Magalhães agradece o votç> de confiança que 
acaba de lhe ser conferido pelos ilustres Pares, 
e informa que pretende efetuar uma divisão 
dos trabalhos para fins de apreciação da maté
ria, viSando uma maior agilizaç.ão nos traba
lhos e um estudo mais aprofundado da maté~ 
ria. Na oportunidade apresenta uma proposta 
por escrito dentro daquilo que determina- a 
Constituição. LogO aPós ColoCa em discussãO; 
e, não havendo quem Crueira discÚtir, é colo
cado em votação, sendo aprovado por unani
midade. Designa como Relator-Gerlll- o- Se
nhor Serrador Dirceu Carrieir6, como Relator~ 
Párcial do Título I, "Da Defesa do Consw'ili
dor", o Senhor SenadOr lra!Ti-Saraivã; como 
Relator-Parcial dos Títulos II e DI, "Das Infra
ções Penais e da Defesa do ConsumiaOr.êni 
Juízo", o Senhor senador-Nelson Wedekin; 
como Relator~Parcial do_Título IV, "Da Funda
ção Instituto Nacional do ConsLimO";õ Senhor 
Senador Ruy Bacelar; e como Relator-Parcial 

do Título V, "Disposições Finais", o Senhor 
Senador Mauro Borges. Em seguida o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Se
nador Gersori"Cainata; que sugere à Mesa dos 
trabalhoS, ·o levantamento de toda a matéria 
correlata a nível de Congresso NacionaL A su
gestão é acatada pelo Senhor Presidente que 
determina ao Secretário da Comissão, t6me 
as medidas necessárias junto à Assessoria e 
ao Prodasen em cumprimento à referida su
gestão. A Presidência informa aos SenhoreS 
Senadores que o Projeto de Lej __ do Senado 
n" 97/89,_está com o prru:o para recebimento 
de emendas, assinalado em 20 (vinte) dias, 
a contar da publicação no Diário do Congres
soNacfonal,_T).a form~ do disposto-do~ 389 
inciso III, do Regimento Interno. E que as reu
niões desse Órgão Té~Cnko serão às terças 
e sextas-feiras. Nada mais havendo a ser trata
do, ·_o Senhor Presidente, antes de _encerrar 
a presente reunião, determina a inim, Kleber 
Alcoforado Lacerda, Secretário da Comissão_ 
Temporária, seja lavrada a presente Ata, a qual, 
lida e aprovada~ s_erá assinada pelo Senhor 
Presidente e demais Membros da Comissão 
presentes _à reunião, indo à publicação Junta
mente com o apanhamento taquigráfico. -
Senador Jutahy_Magalhães, Senador João Me~ 
nez_eS- Senador Alexandre Costa, Senador 
Dirceu OiriiefrO- _Senador Carlos de'Car/i 
---...Senador Mauro Borges -Senador Gerson 
Camata- Se_nador Afonso SMcho. ~ 

•ATA DA lê REUNIÃO, /NSTAJAç;$,0, 
DA COM!SSAO TEMPORÁRIA DO CÓDI
GO DE DEFESA DO CONSGMIDOR, 
REAIJZADA AOS NOVE DIAS DE MAIO 
DE MIL NOVECENTOS E OFTENTA E 
NOVE, PRESENTES OS SENHORES 
SENADORES JUTAHY MAGALHÃES, 
JcMOMENEZES, ALEXANDRE COSTA, 
DIRCEU CARNEIRO, CARLOS DECARU 
E MAGRO BORGES. REár'IE-SE A Ci5-
-MJSSÃO_COM A ANAJJDADE DE ELE
GER O PRESIDENTE E O V!CE-PRESI· 
DENTE DA COMISSÃO TEMPORÁRIA 

Presidente: senador JUtahy Magalhães 
Vice-Presidente: Senador João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -De-
claro, abe~_a reuniã_(). _ _ 

COnVido -o-sena:aor Afonso Sancho p.9.ra se
cretariar os-nossOs trabalhos. 

Hoje é a reunião de instalação da Comissão 
Temporária--do Código de Defesa do Consu
midor. 

Vamos ter agora, '"orno passo inicial, a elei· 
ção da Comissão para Presidente, e Vice-Pre
sidente, que, em seguida, designarão o Re
lator. 

Há número legal. Vamos, então, iniciar a 
votação. 

Procede-se à votação~ 
Convido o Senador Afonso Sancho a assU

mir a Presidênçia enquanto vou exercera direi
to do veto. (Pausa..) 

O SR. PRESIDEN'TE_ (João Menezes) -
Há mais algum Senador que queira votar? 
(Pausa.) 

Votaram 6 Sis. Seilãdores. 
Convido- os Se_nadoreS -Mauro Borges e 

Afonso Sancho pãra procederem à apuração 
dos votos. (Pausa.) 

Proc_ede-se à apuração da votação. 
Confere o número de votantes com o núme-

ro de cédulas. . 
Est.âeleito, para Presidente o Senador Juta

hy Magalhães, que convido para assumir à 
Presidência. (Palmas.) 

o sR. PREsiDENlE(Jutahy Magalhães)-'-
Em primeiro lugar, desejo agradecer aos com
p_•mh~jros a manifestação de confiança, e go-s
taria de propor aqui um roteiro de trabaJho, 
antes comunicando a eScolha do Senador Dir
ceu Carneiro para relator os trabãihos desta 
Comissão. -
- Mas eu gostaria de comunicar aqui, porque 

estamos sendo chamados para o plenário. 
Vou fazer ligeiramente as indicações. Depois 
o Senador Dirceu carneiro e os dema[s com
panhe"iros apresentarão outras sugestões. 

Em primeiro lugar, eu gostaria de propor 
fazermos as nossas- reuniões às terças- e sex
tas-feiras, porque às quartas e quintas-feiraS 
já existem muitas comissões. Eu mesmo, às 
vezes, soU convocado pãra quatió Comfssões 
ao mesmo tempo na quarta-feira. É impos$Lve_l 
ter_ mái;s ~ma Co~is~Ç> n~.~t~_dia. Então, p_edi
ria a compreensão e o apoio dos_colegas para 
fazerem es_sas reuniões ~ terças e sextaS--fei
ras, porque vamos ter que fazer duas reuniões 
por semana, p~a ver se em -dois meseS, ou 
um pouco mais, chegaremos ao fmal dos nos~ 
sos trabalhos. 

Seria terça-feira de manhã, e na sexta-feira 
poderiam os marcar para 1 O horas e 30 ri'li· 
nutos._ 

Não_a_credito que haja prob!emas de Ordem 
do Dia na sexta-Jeira. N? terça-feira faríamos 
à tarde:, depois da Ordem do Dia, isso, de 
comum aco~:do com os companheiros: Ficaria 
acertado terças~ sextas-feiraª _Qe_roanhã._l'\go..: 
ra, se houver necessidade, por qualquer razão, 
a gente pode mudar um pouco o horfuio. 

No trabalho que apresentei, baseei-me mui
to nb trabalho que uma Corriissão, criada pelo 
Ministério da JustiÇa, apresentoU e fói publi
cadO-rio- b/ãrio Oficiai eni. janeiro deSte ano. 
As modificações que apresentei foram 'muito 
pequenas. Foi a qUestãO. de aperfeiçoar, nCl 
meu iiiodo de entender, uJn SOnho ou outro. 
mas, basicamente, foi O trabalho da Coinissão. 

Só apresentei esse- C6díg0, pOrque" vfqi.Je 
haviamos passado do prazo- a Colistituição 
determina o prazo de 180 dias para Taz_ermos 
o Código. Não o fizemos no prazo. Eu quis 
apre~ntar uma sugestão para que o Senado 
se debruçasse sobre uma sugestão e apre
sentar a sua proposta para ser levada depois 
à Câmara, dentrO daquilo que é nossa obriga

- ção_ de fazer o que determina a CoitStituição. 
Proposta que _apresento aqui de convoca

ção pata depoimêntós: ·o Presidente do Code
con, o representante do Ministério da Justiça 
no Codecon, o fep~erttante da OAB no Co
decon, q. representarlte do Ministério Público 
no Codecon, um dos três representantes de 
entidades públicas estaduais no Codecon, que 
eu daria preferência a Sâo Paulo: o represen-
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tante do Conselho nacional de Auto regula~ 
mentação Publicitária no Codecon, um dos 
três representantes de entidades privadas de 
Defesa do COnSUmidor com assento no Code
con, representante da Confe(ieraçâq Nacional 
da lndóstria no CodecoÍl. 

Agora, na parte de convocar também aque
les que foram responsáveis peJa apresentação 
desse Código, que foi publicado no Diário O fi
da} em janeiro, o trabalho do Ministério da 
Justiça o Professor Caio Mário Pereira da Silva: 
(Contratos de Adesão e Institutos da Evicçãa 
e da Lesão) Professor René Ariel Dott e Cel$0 
Delmanto. {"A Tutela Perlal dos Interesses do 
COnSUmidor"), oeseinbarg.3dor José Carlos 
Barbosa Moreira: ("A Proteç:ãQjurisdicional do 
Consumidor em juízo" e "A Tutela dos Interes
ses Difusos"), Professor Valdilio Bulgueli: ("As 
Práticas Comérciais-abusivas e a publicidade 
no projeto do Código de Defesa do Consu
midor"); Desembargador Waldemar Ma rins de 
Oliveira Júnior: ("Os Mecanismos Institucio
nais do EstadO e ã Defesa do Consumidor 
no Projeto do Código de Defesa do Consu
midor"). 

São 1.5 pessoas nessa proposta de roteiro. 
Agora. depois não sei se os Srs. já teriam pro
postas para fazer, algum nome a acrescentar, 
ou alguma entidade _a ser chamada. Se não 
tiverem, na próxima reunião, quando iremos 
contactar um desses para o seu primeiro de
poente, poderíamos discutir outros nomes ou 
outras propostas que algum dos. Srs. dese-
jasse. -

Combinado assim? 

O SR. GERSOM CJ\l'A.A.TA -O SUgeriria que 
V. Er determinasse um levantamento. Eu, 
uma época, fui relator de uma CPI &o ConsU
midor, há 15 anos, na Câmara. Lev~nt.a:mos, 
naquela época, -qUe -havia" 152 leis Õo_ Brasil 
de Defesa do Consumidor e, além das 152 
leis, havia, no mínimo, _5_00 portarias versando 
sobre Defesa do ConSumidor. E a gente obser
vou que algumas leis cobriam duas ou três 
vezes o mesmo ass_unto_e algumas áreas fica
vam .a descoberto de qualquer interveniência 
legal. Seria interessante uffi levailtamento, pe
la assessoria, de toda essa legislação já exis
tente, para ver aquilo que seria revogado, aqui· 
lo que seria incluído como fazer um estudo 
da legislação que já está caduca também. S.ur~ 
giu aí também uma outrã-coisa interessante: 
quando aquela CPI terminou e sugeriu algu
mas mudanças sérias, todas as mudanças, 
que foram sugeridas ao Poder Executivo e 
que puderam ser feitas sob portaria, foram 
feitas. As que foram feitas ao Poder Legislativo 
e deveriam ser feitas por lei, nenhuma foi feita, 
depois de 15 anos .. Então, seria interessante 
que se examinasse não só a legislação já exis
tente, mas que se faesse um levantamento 
e vamos de~cobrir aí pelo men_o_s uns mil pro· 
jetos de lei arquivados de Deputados _e Sena
dores, de 15 anos ,para cá, propondo projeto 
de iniciativa de Defesa do Consumidor. __ 

Se levantasse-mos esse arsenal de idéias. 
de iniciativas tomadas pelo próprio legislativo, 
trabalhando em cima delas, teríamos condi
ção de produzir um resumo dessas intenções 

de lei, dessa legfsJação, já partindo para uma 
cofsa mais modema, mais atual. Seria. um le
vantamento das leis existentes e dos projetas 
apresentados nos últimos dez anos, que ver
sam sobre defesa do __ consumidor. O Parla
mento nunca se omitiu, ele _foi sempre muito 
ágiL O problema foi que nem sempre as leis 
puderam s~r _aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Mag•lhães}
Agradeço a V. EX' a sugestão, e pediria ao 
SecretáriO da Comissão que procurasse o 
contrato com o Prodasem, para fazer um le
vantamento de todos os projetas que foram 
apresentados, que estão em tramitaçao, que 
foram arquivados, e, se possível, fazer um le
vantamento das propostas desses projetes. 

-N. nós teríamos alguma coisa também aqui 
para cotejannos com-a proposta atual. 

Mais alguma sugestão? (Pausa.) 
Tem agora a designação dos Relatores par

ciais, que são os cinc9 Titulas do Código 
do Consuinidor. Então, -no Trtulo I: Da Defesa 
do Consumidor, indlcária o Senador Iram Sa
raiva, no TítuJCdi e o Título III; das fnfrações 
Penais e da Defesa do Consumidor em juízo: 
Senador Nelson Wedekin o lrtulo N: da Fun
dação e Instituto Nacional do Consumo, Sena~ 
_dor Ruy Bacelar: e no Título V: das Disposições 
Transitórias, Senador Mauro Borges. Isso daí 
não foi nem conversado com estes Senadores. 
Foi-apenas uma sugestão no Início, quando 
estávamos pensando nessa Comissão, pelo 
trabalho_ que cada _um já tem em outras Co.; 
missões. Então, ihdicéim.os· estes sub-relato
tes. Agofa, isso dai pode também ser modifi
cado, se for o caso, se hâó for possível que 
eles tenham condições também de atender 
a essas obrigaç9es. __ _ _ 

EU Qostaria de pedir ao Secretário que en~ 
trasse em contato com o Presidente do Code· 
con, que talvez pudesse ser o primeiro a ser 
convocãdo e \lê[ sé ele já poderia vir na próxi.~ 
ma sexta-feira de manhã, às 1 O horas e 30 
minutos. Se não, no mais tardar, terça-feira 
Se ele não poder vir, há o representante do 
Ministério da Justiça no Codecon, ou o r_epre~ 
sentant~J:Ia OAB no Codecon, que poderiam 
fazer uma exposição inicial de no máximo 15 
minutos e depois seriam feitas as questões 
por parte dos Senadores. 

Tudo bem? 
- Podemq_~_ encerrar. Vamos ver se vamos pa-

-ra o plenário votar a lei eleitoral. 
Está encerrada a reunião. 

(Levan"ta-se a retinl"ão, às 1!5 horas e 
46 hzfnutoS.l · · - . 

2' Reunião Ordinária, realiz:ada 
em-16de maJo de 1989 

Às dezesseis horas do dia dezesseis de maio 
de mll novecentos e oitenta e nove, na Sala -
de Reunião da Comissão ·de Assuntos Econô
micos, Ala Senado~: Alexandre Costa, presen
tes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, 
Presidente; Dirceu Carneiro, Iram Saraiva e 
Afonso Sancho, reúne-se a Comissão Tempo· 
rária, para examinar o Projeto de Lei do Sen.:;t~ 
do n9 97/89, que, "dispõe sobre a Proteção ~~ 

do Consumidor e dá outras providências". 
Deixam de comparecer, por motEvo- justifica
do, os Senhores Senadores José Fogaça, Ruy 
Bacelar, Nelson Wedekin, Carlos De'Carli, 
João Menezes, Alexandre Costa, João Ca$te.lo 
e Mauro Borges. Havendo número regimental 
o Senhor Presidente declarou abertos os tra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reu
nião anterior, que foi considerada aprovada. 
Comunica aos seus pares que a presente reu
rúão destina-se a ouvir em Audiência Pública 
as palestras dos Senhores, Dr. João Batista 
de Almeida, Presidente do Cbdecon e do Dr. 
Jorge Eluf Neto, representante do Ministério 
da Justiça no Codecon e, após-destãCara-car
relra pública dos palestrantes, comunica os 
procedimentos a serem adotados no uso da 
palavra durante a reunião, frisando o tempo 
dedicado aos oradores inscritos. Em seguida 
cOnvida os ilustres palestrantes a sentarem à 
mesa dos trabalhos, pa~ndo a palavra ao 
Dr. João Batista çie Almeida, que agrad~c~ 
o honroso convite da Presidência deste órgão 
têC:rüco peJa opOrtunidade que tem em poder 
expressar o ponto -de vista do COdecon para 
elaboração do Cód!Qo do Consumidor, pas
sando _às mãos do Senhor Presidente cópia 
do Anteprojeto elaborado pelos A$;esso~~s do 
Codecon, como subsídio a titulo de colabo
raÇão. Continuando, o Senhor Presidente con:
cede a palavra ao Dr. Jorge Eluf Neto, dando 
este, uma complementação do que foi expos
to pelo Dr. João Batista de Almeida. O Senhor 
Presidente franqueia a palavra a quem dela 
queira fazer uso. Usam da mesm<1 os Senhores 
Senadores Jutahy Magalhães, Iram Saraiva e 
Diceu Carneiro. Nada mals havendo a tratar 
o Serihõr Presidente, antes_de encerrar a. pre
sente feuniáo, agfadece aos-palestrantes, pela 
magnífica participação tanto nos depoimentos 
quanto nos debates, e, convoca os Seilhores 
Membros para a próxima palestra a realizar-se 
no dia dezenove do corrente mês, às 1 O horas 
na Sa1a de Reunião da ·ComiSsão _de Assuntos 
ECOnómicos. Ala SenadQr Alexandre Costa e, 
deiei:mina a mim,-Kleber Alcoforado Lacerda, 
Secretário da ComissãO T emporâria; ·seja la
vrada a presente Ata, a qual, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, indo 
à püblicação juntamente com o apanhamento
taquigráfico.--- Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy MagOJhõe~}
Havendo número regimental, declaro aberta 
a reunião. 

EnJ--prlineiro liigãr,-eu 9-ostaria de explicar 
aos Srs. SeiladoTes e· aos Srs. Depoentes de 
que normalmente as nossas reuniões de Co· 
missão são realizadas pela manhã e, durante 
à tarde, nos dedicamos a um trabalho_ dife
rente, aqui, no Senado Federal. Em razão da 
dificuldade de horário, comprbmeteino-nos a 
reálizar esta reunião, de qualquer maneira, à 
tarde, com os dois depoentes. Essas Comis
sões podeni ser realizadas com a presença 
do Presidente, do Relator, çontamos, também. 
com a presença do Sciiador Afonso Sancho 
e parece que outros Senadores estão cheflan-
do. 
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Inicio os nossos trabalhos, convidando os 
Drs.João Batista de Almeida e Jorge Eluf Neto 
para comporem a Mesa. 

Solicitaria ao Dr. João Batista de Almeida 
para dar início aos nossos trabalhos, apresen~ 
tando o depoimento que julgar necessádo e, 
depois, numa segunda fase, fariamos as inda~ 
gações. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Exm9 Senador Jutahy Magalhães, Preside-nte 
da Comissão Especial do Código do Coilsu~. 
mldor (Comissão T emporárta); Exmo Sr. Se
nador Dirceu Carneiro, Relator-Geral da Co
missão; Exm.-?S Srs. SenadoreS;- Dr. Jorge Eluf 
Neto, representante do Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor, 6rgão do Ministério 
da 'Justiça: 

Aproveito estes momentos_ inicia(s para fa
zer entrega ao Sr. Presidente da Comissão do 
anteprojeto do Código de Defesa do Consu
midor, elaborado pelo ConSelho Nacional de 
Defesa do Consumidor, como subsídio ape· 
nas a título de colaboração, já que esse traba· 
lho inspirou outros projetas de lei, mas não 
.chegou a ser enviado ao Congresso NacionaJ, 
via Poder Executivo. Vale, então, apenas como 
uma colaboração do Conselho Nacional de 
Defesa do Consuni.idor. -

Aproveito também para fazer entrega ao 
Exm~ Sr. Presidente da ComissâO de publlca· 
ções do Conselho Nacional de Defesa do Con· 
sumidor intitulado "Manual do Consumidor", 
"Manual do ConsUmidor dentro do Plano Ve
rão," "Nações Unidas na Defesa do Consu· 
midor, onde_ está impressa a resolução ares· 
peito da defesa do consumidor, manual deno· 
minado "ConsumidOr Organizado", que auxi· 
Ua na preparação das Associações Gvis em 
defesa do consumidor; e·o documento intitu· 
lado "Textos Básicos de Defesa do ConsU
midor". 

Ao mesmo tempo, faço- a entrega de um 
oficio, comuntcando toda a programação, dos 
próximos dias, a respeito de defesa_do consu
midor no Brasil. Teremos, no dia 1 O, no perío
do de 23 a 25 de maio, em Belém do Pará, 
o X Encontro Nacional de Entidades de Defesa. 
do Consumidor, umã promoção conjunta do 
Conselho da Secretaria de Justrça do Estado 
do Pará e do Procon daquela unidade da Fede
ração. 

TeremOs, em São Paulo, no periodo de 29 
de maio a2 de junho, o-1~ Congi-eSso Intema
donal de Direito do Consumidor, uma promo
ção do Governo do Estado de São Paulo em 
conjunto com a Faculdade de Direito da USP 
e da PUC daquele Estado. 

Estdmos à frente do CObselhº-_Nactonal d~ 
Defesa do Consumidor desde a data de 27 
de janeiro de 1989. No dkt _d_a_oQSsa posse, 
o conselho se reuniu, pela última vez, para 
discytir as segestões apres_entadas ao Código 
de Defesa do Cons11rnidor. A r~união.s~nte, 
ocorrida no_ dia 13 de f~vereiro, já sob mính~ 
presidência, foi para a redação fmal e votação 
das alter.,.ões finais do anteprojeto do Código 
de Defesa do Consumidor. 

Na mesma data, 13 de _fevereiro de 1989, 
o anteprojeto (ai entregue ao Ministro da Justi-

ça, Oscar Dias Corrêa. e, no dia 8 de março 
de 1989, S. Ext, atento a algumas criticas 
end.ereçadas aQ trabalho elaborado pelo con
selho, atento também às sugestões que lhe 
foram entregues, em caráter pessoal, no seu 
gabinete, S. Ex" constituiu comissão de_juristas_ 
para analisar essas sugestões apresentadas e, 
também, para fazer uma revisão final do ante
projeto do Código de.Oefesa do Consumidor. 

- Esta comissão, constituída dos Drs. Aristides 
Junqueira Alvarenga, José Celso de Melo Filho 
e_J_osé Guilherme Vilela, ainda não apresentou 
um trabalho fmal ao Dr. Oscar Dias Corrê_a. 

No ano passado, antes da promulgação da 
Constituição, o então Presidente do Conselho 
de Defesa do 'Consumidor, o Dr. Aávio Bier· 
reobach,_ex-Deputado, constituiu a Comissão 
de Juristas- que se enCarregou da elaboração 
do texto inicial, do anteprojeto do Código de 
Defesa do Conswnidor. 

Esse código foi publicado pela imprensa 
-oficial, recebeu sugestões _e criticas e foi deba
tido em várias reuniões do Conselho, até che
gar a essa redação final, que veio a ser entre
gue ao Sr. Ministro da Justiça. 

Vemos, então, que, antes da promulgação 
da Coristituição, já havia uma preocupação 
do conselho porque já se sabia o tratamento 
que s_eria__ dado à defesa do consumidor. a 
nível constitucional._Pela primeira vez, a defesa 
do consumidor veio para dentro da Consti
tuição. Nunca, o tema havia sido tratado de 
maneira específica dentro da_ Constituição. 
Em boa hora, porque o movimento de defesa 
do consumidor foi iniciado há 12 anos, em 
São Paulo; a nível federal, há apenas 4 anos, 
em 1985, esse movimento vem crescendo a 
cada dia e ganhou muita importância nos últi
mos tempos. 

-__ Quando a Constituição deteminou, no art 
59, inciso 32, que _o Estado- deve promover 
a defesa do consumidor, entendemos que 9 
Estado estava reconhecendo a necessidade 
dessa ltifela. A Constituição não ofereceria a 
tutela legal, se não reconhecesse a necessi
dade dessa tutela legal. 

O Código, então, está todo permeado desse 
entendimento, dessa vertente, no sentido de 
que o Consumidor necessita da tutela legal. 
Em razão disso, o trabalho do Conselho foi 
todo no sentido de criar mecanismos que le
vassem à defesa efetiva do Consumidor. O 
Código começa deftnindo o Consumidor. Há 
um certo consenso nessa definição em rela
ção aos projetes em tramjtação, tanto na Câ
mara dos Deputados,· corno no Senado Fe
deral. 

O Código define o Consumidor como toda 
pessoa física ou jurídica que adquire ou utilize 
bens e serviços como destinátarios finaL En· 
tão, pelo conhecimento que temos até hoje, 
essa defmição é, de certa forma, aceita em 
todos -os projetas em tramitação. Em seguida, 
o Código passa a definir fornecedor de bens 
ou serviços, a outra ponta da relação de consu
mo: -o comerciante, o fabricante, o importador. 

O -arl 49, eni Seguida, venl fa-lar da política 
nãcional de relações de corlsumo, porque não 
temos, a nível de legislação, até hoje, uma 
definição precisa da polWca nacional de defe-

sa do consumidor. A a nível de me_io ambiente, 
temos a política nacional de meio-ambiente. 
Mas, a nfvel de Defesa do Consumtdor, ainda 
não existe um texto le'§islativo que defma essa 
política nadonal de relação e consumo de pro
teção ao Consumidor. 

O que existe, apenas, é um texto elaborado 
pelo conselho no ano de 1985, mas um texto 
de Circulação interna, que não chega, assim, 
a ter uma caréicteristica de definir essa política 
Oart. 49, do anteprojeto elaborado pelo C6di· 
go, vem no sentido de defmir essa política 
de relações de consumo e dizer os princípios 
que deveriam ser atendidos. O primeiro deles, 
o reconhecimento da vulnerabilidade do Con· 
sumidor no· mercado de consumo, é justa
mente o princípio que norteia o Código, a par
tir daqui. É justamente _o _reconhecimento de 
que o Consumidor é a parte mais fraca, e 
ele necessita, efetivamente, da tutela legal. 

O art. 5_9 fala dos instrumentos· necessários 
à execução da política nacional de defesa do 
consumidor. No art. 69 são definidos os dírei
tos básicos dos consumidores. Quando a esse 
aspectQ, foi aproveitada a sugestão legislativa 
da ONU. A ONU, em 1985, ao baixar a sua 
Resolução nç 39/248, de 16 de abril de 1985, 
fez sugestão legislativa que é aproveitada e 
ampliada pelo Código. A ONU, na sua Resolu· 
ção, no item III, diz que as norrnas servirão 
para atingir -as seguintes necessidades: 

a) proteger o consumidor quanto a prejuí
zos a sua saúde e segurança; 

b) fomentar e proteger os Interesses eco~ 
nômicos dos conswnidores; 

c)_ fornecer aos consumidores inforinaÇões 
adequadas para capacitá-los a fazer escolhas 
acertadas, de acordo com as necessidades 
e desejos individuais; 

d) educar o consumidor; 
e) criar PoSsióilídades de real ressarcinlen

to a_o consumidor; 
I) garantir a -Jlbei-dãde-para fOnTiaiQfUPos 

de consumidores em Outros gfupos ou Organi
zações de relevânda e oportunidades para que 
essas organizações possam apresentar seus 
enfoques nos processos decisórios a elas refe
rentes. 

Daí em diante,a partir da definição dos direi· 
tos básicOs dOs coi1súmid0res_ e da ampliação 
dessa relação para atender as peculiaridades 
do Brasil, em s'eguida. o Código parte para 
a proteç:ão do consumidor e a r_esponsabi· 
lidade do fornecedor define claramente a 
questão dã ofi:irtã- e Pub!Jcidade, no item de -
práticaS <:omerciais, e também outorga prote
ção <:ontratual. O Código, então, contém dis
positívos-que prOtegem o .consumidor, quanto 
ao _aspecto civil, quanto ao aspecto ressar
citórfo. Em "SeQUiãa:, 6 C6a1Q6-cUida das san~ 
ções administrativas e também elenc_a situa
ções em que haverá uma efetiva proteção do 
consumidor a nfvel administrativo. Depois, são 
definidas as· infrações penais e as penas res
pectivas, com a outorga de liberdade ao Juiz, 
para que aplíque penéiS alternativas. 

Por fim, a parte processua1 também não 
é descuidada, foi elaborada brilhantemente 
pela ProfesSÇlra Ada Pellegrini Grinover e pelo 
Desembargador Kazua Watanabe, aJT'!bos de 
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São Paulo, e contém várias inovas;ões no c:am
po processual no sentido ele agilizar a defesa 
do consumidor. - -

Em seguida, o anteprojeto ink:ial dã. con'Íis
são de juristas previa a cri~ção da Fundação 
Instituto Nacional do Consumo, mas, durante 
os debates, o conselho resolveu -excluir -eSsa 
parte e mantém o Sistema l'facioii.âl de DefeSa 
do Consumidor. Na cúpula, o Conselho Nacio
nal de Defesa do Consu_rnidor, que tJ.oje existe, 
está integrado pelos órgãos municiPais de de
fesa do consumidor e pelos órgãos munlcipais 
de defesa do consumidor e pelos ór9ãos priva
dos, pelas entidades civis de defesa do consu
midor. 

Enterldemos que, deritro do eSj)íi"ltcf·da 
Constituição de que o Estado deve promOVer 
a defesa do con_sumic;lor, o Código-COiltérri 
todos os elementos necessários, ifidi-spensá
veis a essa tutela legal. 

Dando seqüência a esse espírlto da Consti
tuição, o ConSelho Nacional de Defesa do 
Consumidor, ainda em março deste ano, lan
çou a campanha de municipalização-da defesa 

.do consumidor, por_que v~ficamos _que doS 
4..300 municípios brasileiros apenas 308 pos
suem defesa do consumidor a nível local. Os 
Estados possuem seus órgãos de defesa do 
consumidor e atualmente ap~nas três não 
possuem os Procons, 6r9.30s eStaduais de de
fesa do consumidor, n:tas a níVel mUnicipal 
essa rede estava incompleta. Verificamos que 
~ o consumidor não possui um 6rg'ão onde 
reclamar, onde pedir orientação-,:_ às vezes 
o caso não é de reclamação, mas apenas de 
orientação- ele se ofnlte, e ·a Omfusáo neSsa 
área de defesa do ccinsumld,of ~i$}nifiéa-estí
mulo à fraude, Quando não se redama, ·eStã.:.
se, indiretamente, estimulando a fraude. -

Lançamos a campanha, estamos entrando 
em contato com todos os prefeitos, estamos 
enviando um oficio mostr~do a importância 
da criação de comissões mWticipais de defesa 
do consumidor. Ainda hoje, estamos endere
çando esses ofidos ao Estado c!e. Minas Ge
rais. SãO 4300 e temos uma .ceita dificuldade 
devido à faJta de pesSoaJ, mas _esperãmos~ noS
próximos dez dias. enviar a todos os muni· 
dplos brasileiros essa corespondência, mos
trando a importância da criação da Comissã_o 
Municipal de Defesa do Consumidor, ao mes
mo tempo-oferecendo subsít;Jios e orieritação 
do conselho aqui em Brasília. - · 

Quero e_ncerrar minhas palavras, dizendo 
que o ~onselhQ está irlterameil.te à disposição 
da Comissão Especial do Código do Con!õU~
midor para prestar toda. a colaboração possí~ 
veJ. Teni.os já todas as resoJuç(íes baixaâas 
pelo conse_lho nos quittro anos de sua existên: 
cia e, também, a nível de Procons, as estatís
ticas, o movimento das ,reclamações, o que 
mais se reclama, quais são os principais pro: 
blemas enfretad.os pelos consumidores brasi~ 
leitos. A medida que houver interesse da 'co
missão, estaremos p_rontos a requisitar essaS 
informações de todo o J3[-a$il e apresentá-las 
aqui. 

OSR PRESIDEN1E(Jutahy Magalhães l
Agradeço ao Dr .. João Batista de Almeida e 

solicito aos Srs. Senadores que intormem s~ 
dese}atrr qlfeo Dr. .Jorge Eluf Neto também 
preste o seu depoimento de início. Posterior· 
mente, fariamos as indagações dirigidas aos 
dois. Ou devemos começar fazendo as inda~ 
gações ao Dr. João Batista? Qual a preferên
cia? (Pausa) 

-Solicito ao Dr. Jorge Eluf Neto que faça 
o obSéquio de prestar também seu depoimen
to. 

O SR JORGE El.UF NETO - Exmo. Sr." 
Senador JU.tahy MagalhãeS, -digno Presidente 
destã Comissão do Código de- Defesa do Con:..: 
sumidor,);?cmo. Sena dó r Dirceu CarneirO, dig
nfss_iffió Relator desta Comissão, Excelentís
simoS S(s, _Senadores: 

E-m primeiro lugar, eu gostaria de dizer-que 
muito me honra estar aqui nesta Casa a con
vite do Sr. PresidEmte para prestai depoimento 
a respeito do Código de Defesa do Consu
midor, Otl do anteprojeto do Código de Defesa 
do Consumidor. Procurarei fazer a minha ex
posiÇão-dâ.inaneirà riiais breve pOssível, mes
mo porque ela--será mais uma complemen- r 

tação do ~e já foi exposto pelo PreSiCieitte 
do COnselho, Dr. João Batista de: Almeida. 

Julgo oportuno fazer um breve hiStórico a 
respeito da elaboração do anteprojeto do Có~ 
digo_ de Pefesa do Consumidor. O Conselho 
Nacional de Defesa do Consumtdor foi rees
truturado, em 1987, por decreto do Senhoi' 
Presidente da República, na gestão do Ministro 
Paulo Brossard. Com eSsa reestruturação- o_ 
órgão passou a ter uma composição inaiS re
presentativa dos diversos segmentos da sacie

-dade que atua no âmbito daS relações de con
sumo.-Ap;3rtir_ dai o CNDC, -é:orho é conhecido 
o conselho vem, paulatinamente, avançando 
erri seu papel de forum nacional daS 9rãndes 
qUestões relacionadaS à tutela do consumidor, 
justamente porque nele acham-se represen.:. 
tados aeSde o Estado até entidades civis de 
defesa do-- consur'ntdor, passando pelos. seto_
res produtivos: a indústria, o comérc::io_ e a 
agricultura. 
·- Durante os trabalhos dã ConSfituiii.te, o 
CNDC âcompanhou de perto a atuas;~o das 
entidades públicas e privadas de proteção aó 

-COhsumldor, dando-lhes apoio ria defesa das 
teSes que, afinal, graças à sensibllidade dos 
Cónstituintes, resgatando uma antiga dívida 
social, foram Concretizadàs-ilOs -art. 59, inciso 
32, att. 170, inciso 59 e art. 48, este das DisPo
sições Constitucionais Transitórias. 

AP estabelecer nos mencionados disposi
tivos, a obrigação do l::stado no tocante à defe
sa do consumidor, o Con~tuinte de 1988 re~ 
conheceu expressamente a vulnerabilidade do 
consumidor, elo mais fraco nas relações de 
consumo. Deste modo, .. quis o Constituinte 
instituir uma exceção ao princípio consagrado 
em nosso Direito e que está no caput do art. 
59, o da i9ualdade de todos perante à lei; e 
fez isso ·não- só em relaÇão ao consumidor, 
mas ei'Tnelação às demªis · dasses, como por 
exemplo os indígenas., o ineriof etc, quer dizer, 
existe um desejo expresso do Constituinte em 
dar uma tutulela especial para aqUela cate~ 
geria de pessoas, no caso o __ consumidor que, 
afinal de contas, somos·tbdos nós. 

-Para dar cumPri~ento ·ao.-rharfdame~to 
constilucional. que ordenou ao Legislador or~ 
dinârio a elaboração, no prazo de 120 dias 
a contar da promulgação da Constituição, de 
um Código de Defesa do Consumidor, o con· 
selho, que não poderia se omitir nesse caso, 
de~berou, a titulo de colaboração, por inicia
tiva do então Presidente, ex-Deputado Federal 
Flávio Bierrembach, nomear urna comissão 
de juristas incurn;bidos da complexa tarefa de 
estudar, compilar dadÓs, analisar sugestões, 
s1s"..ematizar e, ao final, o(erec~ ~ consid.era
ção do Colegiada um anteprojeto de Código 
de Defesa dQ Coli§umidor. 

_o texto final da cqrr1i$São de-juriStas éffuto 
de seis meses de triilialho e de incontáveis 
reuniões e, afinal, foi ã:pr-Eseni:ãd6 ao C:NDC 
cJue previamente deliberou promove( a sua 
ampla divulgação, visando ao recebimento de 
críticas e de sugestões. Para tanto, a portaria 
do Sr. Ministro da Justiça mandOu publicar 
o teXtO da_ proposta de anteprojeto no Diário 
Oficial da União, de 4 de janeiro de 1989. 
Com o recei:;til1lel}to de inúmeras sug_estões 
analtsadas individu-almente pefa -corrussão, 
acolhidas algumas, rejeitadas, com a devida 
explicação, as demais, o anteprojeto foi levado 
ao plenário, sendo então examiriad6-8rtigo por 
artigo em sUcessivas sessões extraordinárias 
e-votadas com modificações, em dois tumõs, 
pelo-COnselho Nadonal de_ D~sa dO_ Consl,l.
midor. 

Srs. Senadores, releva salientar que as ses
sões extraordinárias do conselho foram públi
cãs, contando com a presença de diversas 
entidades públicas e priVadas, ligadas à causa 
do consumidor, aos quais foi democratica
mêhte franqueada a palavra para a defesa dos 
seus pontos de vista Tendo presidido algumas 
des-sas sessões, na condição de substituto do 
Presidente do Conselho, posso assegurar qUe 
80% do anteprojeto foi aprovado por cor\Sén
so, quando não pela unanimidade dos canse· 
lheiros. QuaritO aos dispositivos que foram à 
votaçã"o, 20% aproximadamente, sempre foi 
assegurada a declaração de voto v-enCido 
tranScrito em Na. Daí por que se pode afirmar 
·serenamente que o anteprojeto aproVado re* 
pi"eli,enta, efe_tivam_ente, a política do Conselho. 
Nacional de Defesa do Consu-mídor, na tutela 
do conswnidor. 

Entregue na aud_iência espedalmente de
signada para esse fim ao_ Sr ~Ministro_ P,~J,vsti~ 
ça, o anteprojeto recebeu críticas, a· mataria 
improcedentes e fruto da desinformiis:ão, basi
camente, que foram publicadas amplamente 
pela grande imprensa. 

o sucinto relatório, que juJ_guei indispensá
vel, foi a ·longa Via bilhada pelo antéprojeto 
do Cõdigo Nacional da De(esa do Cónsumi
dof,· que efn versões mais ou menos fiéis ao 
original já chegou ·a este Parlamento· pelas 
mãos dt ilustres Congressistas, que se indenti~ 
ficam com ã caUsa do consumidor. 

Era o que eu tinha a dizer, por _ora; Sr. Presi
dente. Muito _o_btigado~ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Agradeço ao Dr. Jorge Eluf -NetO e ao- Dr. 
João Batista, que jurlt!JS fizeram as exPosições: 
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que, certamente, servírão de ~se para as 
questões que serão levantadas, agora, pelos 
Senhores Senadores. 

Eu- Qostaria de ouvir do Relator se deseja 
iniciar esta segunda fase de nossos trabalhos. 

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Eu 
gostaria de levantar algumas indagações, para 
que os_expositores nos pudessem trazer mais 
algumas informações. e eu faria de modo ge· 
nérico a um e outro, porque me parece que 
estão bem entrosados nessa questão e é, por
tanto, indiferente se um ou outro desejar r~s
ponder. 

Eu-gostaria de saber como foram tratadas 
as disponibilidades que ndsso País tem, atra
vés do poder público, de equipamentos, estru
turas, para aferir qualidade do produto ou o 
peso do produto, essas coisas que estão liga
das umas ao lnmetro, e outras estão ligadas 
a outros 6rgãos do no_sso Pais, no que diz 
respeito, por exemplo, a traços de agrotóxicos 
em produtos. coisas desse gênero. Como é 
que v. s~ trataram _e_ssa questão no texto? 
Poderiam fazer algum comentário nesse senw 
tido? 

O SR. JORGE ELUF NETO -Senhor Se
nador, como acompanhei desde o principio 
a elaboração do anteprojeto, realmente essa 
questão foi_ discutida, porque inclusive tivemos 
um ~so. no ano passado, no âmbito do conw 
selho, que, felizmente, teve um destino satisfa
tório, ao contrário da maioria das reivindica
ções que são feitas ao poder público, pela 
sua própria deficfência estrutura(, não é?Tive
mos o caso de uma denúncia de uso de hor
mônios sintéticos na carne que era levada ao 
consumo no Brasil, o chamado DS, um hOr
mônlo que, na verdade, não é importado, ele 
é produzido no exterior e contrabandeado para 
o Brasil. Esse hormônio é fabricado e aplicado 
para engorda do gado, para ganhar mais peso 
e, portanto, obterem ... Não são todos, mas 
algtms pecuaristas se utilizavam desse hormô
nio- inclusive tivemos um incidente à época 
e tratado com o bom humor do Ministro Paulo 
Brossard, que é um pecuarista. Então, S. Ex' 
disse: "Como? Não são todos os pecuaristas 
que usam, porque eu, pelo menos, não uso". 
Assim, vemos que é, rea1mente, uma minoria, 
mas, de qualquer forma, existia essa questão. 

Instauramos um processo no âmbito do 
conselho e soltcitamos, inclusive, audiência de 
representantes do Ministério da Agricultura, do 
Ministério da S_aúdé",_que, lá chegando a essa 
reunião especia1mente designada para esse 
fim, disseram que o poder público estava de
saparelhado para fazer esse tipo de fiscalizaw 
ção, não havia condiçao; era praticamente in
viável a fiscalização sobre o uso desse horrnf>· 
nlo proibido, que já era proibido por uma anti· 
ga portaria do Ministério da Agricultura. E nós 
- voto que inclusive relatei; - solicitamos 
a imediata utilização, - porque já havia um 
equipamento próprio à disposição do Governo 
federa] e que não era utilizado por falta de 
pessoal. Então, solicitamos, fizemos gestão 
junto ao Ministério da Agricl,!ltu_ra para que 
colocasse esse equipamento em uso imedia
to; colocamos pessoal qualificado, e solicita- _ 

mos a fiscaJização da Polícia Federal e da Se
cretaria da Receita Federal com relação- à enw 
trada ilegal desse hormônio, além de outras 
medidas que forarn acolhidas pelo poder pú
blico, o Ministro da Agricultura elaborou uma 
portaria acolhendo tOdas as propostas do cmiw 
selho e tivemos noticias Cle que praticamente 
inexiste mais aplicação desse hormônio proi
bido, pelo menos não (oi mais notfficado ne
nhum caso ao conselho:-quer dizer, um caso 
que extepcionalmente foi atendido, mas real
mente existe essa deficiência dos órgãos pú
blicos com relação à fiscalização desse pro
blema. 

Penso que é um problema basicamente de 
recursos fmanceiros, que o código não pode
ria entrar nessa questão, não teria como entrar 
neSSà "Questao,- ê um problema de destinação 
de recursos para aquele fim, para aquela finali
dade. 

O código abordou a obrigatoriedade dos 
pi'oâutos que foram colocados ao consumo, 
à-Verlda no comércio, para que estejam de 
àcordo com as nonnas regulamentares baixa· 
das pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas-e outras- associaçõeS- e 6rgãos que, 
em cada área, baixam regulamento com a 
especificação técnica que cada produto deve 
ter, com relação a embalagem, com relação 
a segurança, com relação ao conteúdo. Então, . 
já existem esses órgãos que baixam as normas 
regulamentares. 

A questão da fiScalização é basicamente de 
recursos financeiros e o conselho resolveu não 
entr_a_r _nessa área, apenas resolveu, ditou as 
regras gerais, quer dizer, propos as regras gew 
rals que caberá ao Poder Executivo, nO caso, 
atuar com relação à fiscalização. 

Mas há um aspecto muito importante. Esse -
anteprojeto dá uma importância muito grande 
as associações civis; ele dá, inclysive, legitimi
dade para as associações civis fiscalizarem e 
proporem as medidas necessárias a que se
jam coibidos os abuSos e as fraudes. Então, 
não vai ficar exclusivamente sob a responsa
bilidade do Estado a fisc:-alização e a repressão, 
mas as associações civis- terão legitimidade 
para fiSCalizar, propor as medidas que, inclu
sive, com base nesse anteprójefo, serão f11Uito 
mals ágeis e mais eficazes com relação a esse 
tipó de ocorrência. -

O.SR. RElATOR (DirCeU Carneiro)- Inclu
sive sobre essa questão de hormônios e ana
bolizantes, o próprio Ministro da Agricultura 
esteve recentemente em Bruxelas, por acaso 
eu estava lá nesse dia também, tratando desse 
assunto junto ao Mercado Comum Europeu, 
e segundo consta continua sendo usado. Não 
sei se confere o_u não, mas em todo caso é 
O' que consta. _ _ _ 

Queria mais algum esdar'edrllento, se V. 
~ Pudesse trazer à Comissão: que equipaw 
menta, e se é possível identificar esse equipa
mento, -onde -ele está distribuído, quais os núw 
meros de pontos de apoio para se utilizar, o 
c:-onselho tem alguma· informação nesse senti
do? _Chegou-nos informações de que, creio 
que próximo ao Rio de Janeiro, há um labora
tório da !metro, se não me engano, muito bem-

aparelhado e muito pouco utilizado, com equi
pamentos bastante sofisticados. O Conselho 
tem alguma informação? v. s~ conhec~e a 
questão especificamente sobre a rede de re
cursos que temos para aferir se um determi
nado produto contém ou não contém, se tsso 
aí já é levantado pelo conselho, essa infra-es
trutura para auxiliar os consumidores? 

O sR. JORGE ELUF NETO :_Sr, Sena_dor. 
o conselho é um órgão normativo. Ele não 
tem pessoal de linha de frente, vamos dizer 
assim, e na área federal existem vários órgãos 
que atuam de. certa maneira fiscalizando, mas, 
ao mesmo tempo, na área de_defesa do consu· 
midor - é o caso do !metro. O Imetro tem 
sede no Rio de Janeiro, em Xerém, Duque 
de Caxias, e de fato eiles possuem instalações~ 
equipamentos modernos em condições; e a 
nível de Estados, alguns, não sei se todos, 
possuem o seu próprio instituto de pesos e 
medidas, como é o caso de São Paulo que, 
tenho Certeza; tem o seu instituto. 

Agora, esse trabalho é feito em conjunto 
pelo órgão estadual de defesa do consumidor, 
que é a linha dé frente, êm São Paulo pela 
Secfetaria de Defesa do Consumídor, e pelos 
órgãos federais e estaduais da área. Em São 
Paulo a_questão de peso e medida é feita pelo 
Instituto de Pesos e Medidas _de São Paulo. 

O SR. RElATOR (Dirceu ~ameiror- O 
Conselho não tem, então, um banco de dados 
que tei-ma essas informações, onde se encon
trarii esses laboratórios eni tOdO o Brãsi1? 

O SR. JORGE ELUF NETO - Não tem 
essa relaçªo do banco d.e dados. . 

Quando o assunto diz respeito ao Jnrnetr-o, 
normalmente repassamos ao Inmetro para 
que ele tome as providências da área dele. 
O mesmo ócorte em relação à Sunab, em 
relação à Secretaria Nacional de Vigilância Sa
nitária, que tem o Dimed e o Dinal -. área 
de alimentos e área de medicamentos - e 
justamente por isso, porque o Conselho não 
tem condições de fazer ~ssa atuação em linha 
direta, não temos técnicos nem fiscais. Então, 
nos utilizamos do aparato federal existente e 
que pode atuar em cada área específica. 

O SR. IRAM SARAIVA- Queria, inicia!meri
te, pedir as minhas desculpas ao nobre Sena
dor Dirceu Carneiro, porQue tenho um-cornw 
promisso às 17 horas. E faço uma pergunta 
~p~ dirigida tanto ao Dr. João Batista co
mo ao Dr. Jorge. É muito cOmum a gente 
observar que quando se elabora um código 
e _a_ sociedad~ _I'\ OS indaga - porque quem 
executa a jUstiça, entende-se justiça Governo, 
há sempre essa mlstura e, logicamente, nós 
temos que esclarecer bem, porque também 
o Poder Público é prestador de serviços e cow 
mo tal ele está sujeito ta!libei-n a infi-aÇões, 
ele pode ferir perfeitamente o direito do consu
midor. Eu indagaria de qualquer um, portanto, 
dos Srs. debatedores, que poderia nos aUXIliar, 
qual o tratamento que está sendo dado com 
relação, por exemplo, ao consumo e aos direi
tos do consumidor no _que diz respeito aos 
serviços públicos, por exemplo, taxa de ener-
gia, taxas de água, luz e esgoto, enfim, todas 
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essas taxas de serviços que são prestados à 
comunidade pelo Poder Público com a defesa 
que o usuário terá? Que tratamento já está 
sendo dado neste sentido e o que podemos 
melhorar ainda mais quando estamos elabo
rando Já, praticamente, o texto final do Có
digo? 

O SR. JORGE ELQF NETO- Foi preocu· 
pação do anteprojeto a relação do consumidor 
com o Estado. Tanto que me lembro bem, 
na época em que o ex-Deputado Flávio Bier
renbach foi convidado para ser presidente do 
reestruturado Conselho_ Naçjon~l çle__Defesa 
do Consumidor, assim com Uma nOva feição, 
ele disse ao Ministro Pau1o Brossard: Ministro, 
eu gostaria de esclarecer que, muitas vezes, 
vamos ter que nos confrontar com o Estado, 
porque o maior violador dos direitos dos con
sumidores é, sem dúvida alguma, o Estado 
lato sensu. Então, eu gostaria de saber se tere
mos autonomia para, quando for o caso, ''to
car o dedo na ferida" e promover as medidas 
perante o próprio Estado. Realmente essa é 
uma preocupação que norteou a comissão 
já de Juristas e depois na própria votação do 
Código. Tanto é qUe o art. 39 do anteproJeto 
diz que são considerados forneçedores de 
bens e serviços o Estado e outros organismos 
público descentralizados ou não, empresas 
públicas de economia mista, concessionária 
de serviço público e outras enticla_des privadas 
ou públicas que desenvolvam atividades de 
produção, montagem, etc. Então, existe essa 
previsão no próprio anteprojeto. E, dentre os 
direitos do consumidor, aqui no art. 69, Inciso 
X. que é a adequada e eficaz prestação dos 
serviços públicos em geral. Então, todas as 
regras aqW inseridas nesse anteprojeto valem 
tanto para o fornecedor particular como para 
o Estado, enquanto fornecedor de bens e ser
viços. 

Eu não sei se o Dr._ João Batista gostaria 
de complementar isso aí. 

O SR JOAO BATISTA DE AL'IEIDA- Prt· . 
meiro, em relação ao código.- O c6digo traz, 
de fato, alguma coisa que se aplicaria ao servi
ço público. O art 4" do Código deftne a política 
nacional em relação a do (:Onsu_mo dentre 
os princípios que devem ser atendidos na for
mu1ação dessa política, no inciso vn, consta 
racionalização de melhoria do serviço público. 
No art. 69 Inciso X. onde são elencados os 
direitos básicos dos consumidores. consta "A 
adequada e eficaz prestação dos seJVI.ços pú
blicos em geral". E, no arl 18, tanibém uma 
disposição que interessa ao consumidor: -

Os_ órgãos públicos, por si, por suas 
empresas concessionárias, permissioná
rias ou sob qualquer outra forma de em
preendimentos são obrigados a fornecer 
serviços adequados, eficientes e seguros. 

Parágrafo único: nos casos de descum
primentos total ou parcial das obrigações 
referidas neste artigo serão as pessoas 
jurídicas compelidas a cumpri-las e a re
parar _os danos causados na forma pre
vista no Título 3". 

Então, o código tem previsão a respeito do 
seJVI.ço prestado pelo Estado. Agora, na atual 
estrutura, o Conselho tem uma certa dificul
dade para trabalhar nessa área. Temos rece
bido den_óncias, -a partir de 15 .de janeiro, de 
aumento ~cessivo de tarifas de água, tarifas 
de energia elétrica. Temos processos forma
dos a respeito djsso, um deles distribuído ao 
Dr. Paulo Frontirri, que estará depondo aqui 
nos próximos dias, Secretário_ de Defesa do 
Consumidor do Estado de_ São Paulo. Ainda 
Rão houve uma deliberação do Conselho a 
respeito. E temos uma outra, a respeito de 
tarifas de ônibus, um processo que está distri
buído ao Conselheiro Bruno Garibaldi Fleury, 
do Procon de Goiás, que também não foi trazi
do à votação do ConseQ10. _Dessa forma, en
tão, o Conselho tem dois processos em trami
tação a respeito dos temas de reajustes de 
tarifas de energia elétrica, água e ônibus, mas 
não houve uma deliberação a respeito. Mas, 
no passado, o Conselho já se manifestou em 
algumas oportunidades. No início de fevereiro, 
por exemplo, o ConSelho baixou uma reco
mendação ao lnmetro, ao Conselho Nacional 
de Petróleo e à Sunab para que fizessem aque
la cónversão para centavos novos, para a moe
da nova nas bombas de gasolina, porque o 
Plano Verão estava e vigor, já havia sido deter
minado que fossem utilizado apenas duas ca
sas decimais e os postos de gasolina continua
vam com a~ três casas decimais, quer dizer, 
com a moeda antiga, e, nisso, o consumidor 
foi prejudicado. A gasolina não era vendida 
321, então estava havendo aproveitamento 

da terceira casa e isso prejudicava o consu
midor. Pode parecer uma quantia insignifican
te mas em um volume grande ... Um posto 
de gasolina, por exemplo, que vendesse na
quela época cinco mil litros de gasolina ele 
estaria tendo um acréscimo de receita de 40 
cruzados novos e isso multiplicado por todos 
oS postos do País inteiro representa uma quan
tia imensa. 

OSR. _-O que se faz 
na base unitária no montante cres-ce. 

O SR. J.OAO BATISTA DE ALMEIDA- O 
Conselho entendeu então que havia uma ile
galidade nesse procedimento porque a con
versão para duas casas decimais ela já estava 
autorizada determinada era medida provisória 
depois- transformada em lei desde de 15 de 
janeiro de 89, e só recentemente quando hou
ve o reajuste seguinte é que foi transformada 
em duas casas decimais porque a terceira ca
sa era zero então não houve mais esse pro
blema. 

Essa resolução do Conselho baseou-se no 
seguinte. O Ministério da fazend'"" baixou uma 
n.o.o:na técnica_autorizando contra o texto da 
medida provisória que se continuasse cobran
do o .preço antigo na terceira casa decimal, 
e com Isso o CNP baixou uma portaria fixando 
o preço- do combustfvel em três casas deci
mais e também, em_ razão disso, não h<iluve 
alteração nas bombas de distribuição de com
bustiveL 

O problema que o Conselho enfrenta é que 
ele baixou uma resolução recomendando aos 
órgãos encarregados da área Sunab e lnmetro 
e CNP que adota~se essa medida que essa 
nota técnica cta Comfssão de Fiscalização ela 
era ilegal por que ela contrariava a Medida 
Provisória n9--32 e, mesmo asSim, nenhuma 
providência conéi'eta fõí toiriada. Essa ques
tão só deixou de existir agora três ou quatro 
meses depois com o novo reajuste de preços. 

Isso quer dizer que há uma certa deficiência 
do Conselho no sentido de fazer cumprir a 
suas recomendações as suas resoluções. 

O SR. - Dr. João Batista, a 
sua verdade é importante para nós e eu até 
indagaria, concluindo também, se não seria 
importante, como o_ Estado tem o seu poder 
coercitivo, que o código também tivesse um 
dispositivo onde o usuário tivesse uma forma 
de se defender. Por exemplo, no caso como 
o Senhor colocou, é detectado _o prejlÚzo para 
o contribuinte, ele não foT resSarcido, apenas 
se interrompeu.f:io caso, por exemplo, de ta
xas de telefone, energia, água e esgoto, enfim, 
todos os serviços prestados é uma forma de 
ressarcimento por que não é possível o Estado 
apoderar-se disso e de repente o consumidor 
ficar sem meios de reaver esse prejuízo. 

Então seria importante um dispositivo nesse 
sentido, quer dizer tão coercitivo quanto o Es
tado de cobrar o dele .de se defender e s_er 
ressarcido desse prejuízo. Não seria impor
tante um dispositivo dessa natureza? 

O SR. -Seria importante pa-
ra agilizar, porque hoje o consumidor que se 
encontra nessa situ.,.ção ele _tem como rece-_ 
ber, mas ele tem __ que ajuizar uma ação e. é 
diffcü. · -

O SR. -Mas fica diffdl. Seria, 
no caso, apenas para ajudar, que tal se colo
casse no Tribunal de pequenas causas, pois 
o prejuízo é tão gritante em virtude da desvalo
rização constante da moeda, até mesmo se 
e1e for num rito normal quando ele chegar 
a receber esse valor não corresponderá a na.
da. Que se fizesse inclusive, no abàtimento 
de futuros talões, por exemplo, ou coisas se
ffielhantes- desde que feito também com ho
nestidade, por que é possível também se ma
nipular esses elementos que marcam como, 
por exemplo, hidrômetros tudo que está no 
controle do próprio Estado. 

O SR. JOi'.O BAliSTA DE ALMEIDA ~JuJ. 
go altamente _inter_e_ssante, não sei onde se· 
encaixaria issO ·a nível de código, mas a sOlu
ção ... 

O SR. IRAM SARAIVA- Na própria defesa 
do consumidor, eu acho que no Juizado de 
Pequenas Causas onde ele tivesse condições 
de provar, porque ele tem condições de pro
var, pois está com o ta1onári6 n_as mãos, pa
gou; muitas vezes, ele tem o próprio marcador 
de energia elétrica consumida, na sua casa. 
Chamo a atenção para um fato, pois a própria 
Rede Globo, não sei se tiveram oportunidade 
de observar o programa do Faustão, no ·do
mingo, ele está com uma propaganda, eu 
acho, até, antipropaganda com relação ao Go-
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vemo, onde se_ diz pata economizar energia 
elétrica, mas ela é uma prova de _que, realmen~ 
te, muitas vezes, o gasto vem pela falta de 
revisão-da própria empresa cobradora e pres
tadora do serviço. Ele está dizendo o seguinte:: 
que o ddadão que consegtrlr provar que gas
tou menos energia elétrica durante um mês, 
ele vai ganhar um prêmio, eu acho que devia· 
ser o_ contrário, o Governo é que deveria pagar 
um prêmio. Eu acho que, no caso das cobran
ças indevidas, deveria haver uma parte no có
digo nesse sentido, onde fosse, num rito su
mário ... É apenas uma sugestão, eu não sei 
se pode ser acatada, se puder, nós vamos, 
até estudar uma maneira de se colocar isso 
no código 

O.sR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA- Es
sa questão de Juizado de Pequenas Causas 
é tratada de passagem no código, só como 
instrumento da execuç~o da política naciOnal 
de defesa do consumidor, mas não há ne
nhum dispositivo regulamentando isso aí, isso 
ficou para a legislação fora do código. 

O SR. IRAM. SARAIVA - Mas sendo um 
código, um assunto abrangente, ele pode, per
feitamente, ter as cláusulas penais também. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA- Po· 
deria também. É que eu estou coõfessarido 
ao senhor que verificando o código, em maté
ria de Juizado de Pequenas Causas, poderia 
ser desJocada essa questão para Juizado de 
Pequenas Causas, mas ... 

O SR IRAM. SARANA- Mas, num rito su
mário, essa é a minha preocupação, porque 
são coisas rápidas, coisas que diluem com 
muita facilidade. Muitas vezes, o próprio orga
nismo que presta o selViço, embora a informá
tica, hoje, esteja à disposição deSses organis
mos, ela se perde com a maior facilidade, en
tão, o contnbuinte tendo, automaticamente, 
ao reclamar, ele teria condições de ser ressar
cido. 

OSR.JOÃOBATISTAOEALME!DA-Cer- . 
to. Toda medida que facilita o acesso do _con
sumidor ao Judiciário, no caso ao Juizado de 
Pequenas Causas, é sempre benéfica ao con
sumidor, logicamente, que deveria ser encaro
pado a nível de código, poderia ou deveria 
ser_ encampado ... 

OSR.IRAMSAAIWA-É,ocódigopoderia, 
eu não se1, Dr. João Batista, eu não -quero 
dia1ogar muito, até porque eu sei que_ outros 
colegas Senadores vão perguntar, Quer dizer,. 
a parte gera1 definiria o que_ constitui lesar o 
consumidor e, como eu vejo, por exemplo, 
o titu1o de seguro das infrações penais, colocar 
aí, até para servir de exemplo para que o pró
prio poder público -comece, ele mesmo, a dis
ciplinar o seu comportamento. Eu- agradeço 
ao nobre Senador por ter-me concedido esse 
aparte e eu pediria permissão ao Presidente 
para me afastar, porque, hoje, a tarefa pesa 
um pouco mais. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência é_ que agradece o esforço de 
V. Exi' de estar presente a essa nossa primeira 

reunião de expositores, e nós sabemos que 
V. EJc!' irá desempenhar bem o seu papel de 
Relator Adjunto. 

O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ainda apro
veitando um desdobramento dessa questão 
.levantada pelo Senador_Iram Saraiva, relativa 
a tarifas e preços públicos e tal, se tem alguma 
coisa no sentido da participação dos consumi
dores na elaboração dessas questões que são, 
normalmente, feitas sem nenhum. conheci
mento do cOilsumidor Ou do 9rande público. 

O SR. JORGE ELUF NETO - O. ante pro· 
jeto prevê, de forma genérica, não especifica 
em que· condições- haverá essa participação 
dos consumidores e fornecedores, na elabo
ração dessas regras, mas existe, aqui, real
mente, um dispositivo no art. 43, quando diz 
que a União, os Estados e o Distrito Federal, 
em caráter concorrente, nas suas respectivas 
áreas de atuação administrativa, baixarão nor
mas relativas à produção, à 'industrialização, 
distribuição, publicidade e consumo de bens 
e serviços. E logo no § 2" diz que "os órgãos 
federais, estaduais, do Distrito -Federa1 e muni
cipais, com atribuições para fiscalizar e con
trolar o mercado de _consumo, manterão co~ 
missões permanentes para 'elaboração, revi
são e atualização das normas referidas no pa
rágrafo anterior~ sendo obrigatória a partici
paç~o dos consumidores e· forne_cedores". 
Quer dizer, é uma_m~eira de tJaver _a partlci

-pação desses segmefttoS doS dois elos daS 
relações de consumo na adoção da política 
de defesa do Corisi.Jmidor. 

Bom, uma questãO -a mais sobre a questão 
da qualidade do produto. É claro que quando 
foi publfcado que nós estávamos traba1hando 
nessa área, já acorre-ram pessoas,_ instituições, 
e. tal, querendo tratar cada um do seu lado, 
do seu interesse. ~ houye 1;-~r:na. cqlqcação 
quanto à questão do arrependimento ou da 
qualidade. Portanto, há um determinado pro
duto com dassificações diferentes, de primei
ra qualidade, de segunda e de terceira, cada 
um cumprindo certos níveis de eXigência e 
de mercado tam}:lém, não é? Há pessoas que 
só podem uSar ou só têm necessidade de 
um produto que pode estar situado com muito 
_flJenos _exigências do 'que_ um outro,'ctigamos, 
um- produto semelhante, o mesmcr, só que 
-nurrroutro grau de ê:Jualidéide, de acabamento, 
de eficiência- e coisã desse. gêriero. COmo é 
qUe -ficoU éri.cai'ada -·esSa questão? Como é 
que-fiCa definida essa circunstância? · 

O SR JORGE EWI" NETO- Sim, Sena· 
dor; -há" cláusula de arrepeiidimento no art. 
31 do anteprojeto, com relação a determinado 
tipo de fornecimento. Então, aqui é o caso 
_da_quelas vendas que são feitas por telefone 
ou por reembolso Posta1, em que muitas vezes 
o consumidor não tem acesso .ao bem. S6 
·quando ele o recebe é que ele fica sabendo 
se aquilo é satisfatório -_ou não. Então, nessa 
hipótese o consumidor pode desistir do con
trato no prazo· de sete clias úteis, cohtados 
da sua assinatura ou recebimento do bem ou 
serviço, sempre que a conirátação ocorrer fora 

do estabelecimento comercial, espedalmente 
por telefone ou reembolso postal. 

No § }9 está que: 

"Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo,-~ 
valores eventua1mente pagos a qualquer 
titulo, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos de imediato, monetariamente 
atua1izados." 

E no § 2" está que: 

·~Em_-caso Qe venda por telefone ou reem- -
·· bolSo postãl, o nome e endereço do fabri

CéU1te deverão constar na embalagem e na 
publicidade utilizada." 

Essa é uma-exceção à regra geral. 

O SR. DIRCEU 0\RNEIRO-Sim.Jsso seria 
um arrependimento, seria a constatação do 
não preenchimento da qualidade do produto? 
Por eXemplo, um livro. A pessoa pode .:iclqu_irir 
um livro e até ler um livro nesSe período, de
pois se arrepender. Isso· é possível dentro des
sa formulação ou ela tem alguns pressupostos 
que têm que ser objetivos para que ela possa 
se arrepender? 

O SR. JORGE ELUF NETO --É. Essa é 
uma excéção à regra geral. O Código não 
abre essa possibilidade de arrependimento 
quando a aquisição do bem é feita à vista 
do comprador, não é? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Diretamente. 

O SR. JORGE ELtiF NETO - S6 nesses 
casos em que a aquisição é feita pelo telefone 
ou por via postal, que é muito comum, não 
é, é .que, então, ele terá um prazo de sete 
dias para a devolução do bem, para se arre
p~der. É lógicO que o códigO não poderia 
especificar que tipos de bens estão excluídos 
desse direito de_ arrependimento. O código, 
como todo código, ele peca por isso, por esse 
aspecto, ele tem que editar normas gerais. 
E aí, então, aquele que vai aplicar o código, 
no caso o juiz ou a própria administração, 
quando tiver competência para tanto, é -QUe 
vai dizer se aquele caso está_ ins_erido naquelª 
exceção. Realmente, o código não desce a 
deta1hes, não estabelece critériOs específicos 
para todos os tipos de bens. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - E quanto a 
isso; quanto a essa questão de primeira, se
~gunda, terceira qualidade de produtos? Vamos 
-supor uma ferramenta, uma lima, há limas 
de precisão cOisa ass[m, e, às vezes. o m·esmo 

'produto, liina, que já tem uma outra ~ga, ou 
sei lá, menos- qualidade; uma terceJra mais 
~da popular, vamos dizer. ComO isso ficaria 
enquadrado? POrque a- alegação de quem te:. 
vanta essa questão é que istO levaria a unia 
elltiiação da produção. Isto é, Que de reperit_e 
só vai aparecer um produto de primeira quali
dade, porque o s_egundo e terce[ro podem es
tar ou podem ser enqu;;dráveis dentro dessas 
especificações do Códi~o do Consumidor. E 
que isto, então, seria algo, assim, muito com~ 
plicado aqui. No Brasil, onde existe mercado 
para Os-produtos de elite, de alta qualidade 
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e também os mais populares, com menos 
exigências. 

O SR. JORGE ELUF NErO - Penso que 
não seria o caso, Senador, pOrque o Código, 
dentre as suas regras gerais, ele determina 
que o produto deve trazer especificadas suas 
qualidades técnicas na sua embalagem. 

O importante é que o consum-idor ienha 
a informação sobre o produto, qual é a qua1i
dade daquele produto. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - É a informa
ção correta, não é? 

O SR. JORGE ELUF'NEfO-= Se o conteú
do estiver de acordo com as especificações 
técnicas que devem, obrigatoriãmente, cons
tar da embalagem, não haverá lugar para re
clamações. Se houver um vício no produto 
que altere a sua qualidade, que o tome impres
tável para o fim a que se destina, aí, sim, o 
consumidor terá um prazo de _18"0 dias pafa 
reclamar o defeito e obter a devolução do di
nheiro ou, então, a substituição do bem. Não 
existe possibilidade de o consumidor adquirir 
um bem de terceira qualidade e, depois, pre
tender devolvê-lo, alegando que não é de boa 
qualidade porque, se hower a informação, a 
especificação téCnica, -e lógico que a espe
cificação técnica não dirá que seria de uma 
terceira qualidade- mas deve ter um esclare
cimento técnico que o consumidor, de media
no conhecimento, possa saber e identificar. 
Agora, se houver fraude contra o consumidor, 
aí, esse terá a sua defesa com baSe nas exposi
ções do próprio Código. Uma delas, inclusive, 
~ com relação ao fornecedor prevalecer-se da 
fraqueza ou da ignorância do consumidor, ten
do em vista a sua idade, a sua saúde e conheci
mento ou condição social para impingir-lhe 
os seus bens e seJViços. É urna forma de prote
ção do consumidor. Não poderá haver, obvia
mente, um abuso desse direito porque se o 
produtor obedeCer às especificações previa
mente infonnadas ao consumidor não haverá 
lugar para reclamação. 

O SR. DIRCEU CARNEII<O - Um outro 
quesito, também, é a -questão da responsa
bilidade solidária. Corno é qu'e ela fõre5tal:ie
lecida nessa disposição da proposta feita em 
relação àquilo em que, muitas vezes, os co
merciantes alegam ter dificu1dades em saber 
o que está dentro d_e uma embalagem, por 
exemplo, e que, nesse aspecto, mesmo que 
eles não saibam, exatamente, por não pode
rem nem testar o que está dentro de_ uma 
lata: fechada, por exemplo, eles seriam solidá
rios? 

O SR. JORGE ELGf' NETO - Este é um 
problema, realmente, de· difícil solução. Inclu
sive, um representante da Confederação do 
Comércio sustentou, veementeinerite, uma 
posição contrAria em relação a esseS CltSpO
sitivos porque, realmente, a posição do comer
ciante; em muitos casos, é de boa-fé mas, 
a solidariedade entre comerciante, fabricante, 
importador, intermediário, foi estabeledda pa
ra facilitar sempre a defesa do consumidor. 
Então, ele poderá pleitear de um deles, ou 
de todos, a reparação do dano mas, sempre, 

e~á ressalvada a parte inocente -no ·caso, 
se for á comerdante - o direito de adonar 
os fornecedores, imediatamente anteriores, 
para r~sarcir-se daqueles prejuízos. Existem 
formas processuais de ele se defender, mas 
esse cfispositivo foi inserido porque a orienta
ção geral do anteprojeto é _de facilitar sempre 
a defesa do consumidor, mesmo que, muitas 
vezes, possa pr:ejucficar a defesa do fornecedor 
ou· do comerciante mas, de qualquer forma, 
estará assegtifada a parte que agiu de boa-fé, 
o ~~~fo de regresso contra as outras. 

~pSR.DIRCEUÇARNEIRO-Istoédeoffc!o 
ou ele teria que acionar? 

···O SR. JORGE ELUF NETO - Se ele for 
adonado, se for um processo, ele poderá, no 
mesmo, chamar a parte que forneceu o bem 
a ele. Se ele fizer o ressarcimento extrajudi
cialmenfe, poderá obtê-lo ou, entã_o, ingressar 
em juízo contra a parte. 

O SR. DIRCEU "CARNEIRO - E ele tem 
alguma proteção, agora, ao intermediário que 
pOde sofrer retaliação do fabricante? 

O SR JORGE ELUF NETO ..,.... O interme
diário? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - O distribui
dor, o- c:omerciante - ele foi adonado por 
um determinado produto e, portanto, tem que 
acfonar o fabricante, se, assim, foi a origem 
do processo. Esse fabricante, por ser oligopo
lista - no Brasil, por exemplo, aconteceni 
muitos casoS dessa natureza- ele pode reta
liar o distribuidor, avisando: "Você não é mais 
concessionário, você-naovai receber mais os 
meus produtos ... " ou coisa 9-esse gênero. O 
Código chega a se preocupar com isto? 

O SR. JORGE a_up i'IETO- Nao, porque, 
nesse caso, ele não é consumidor - o inter
mediário não é o destinatário final e, então, 
ele tem que Se vaJer de outra -lei que é a Lei 
do Abuso do Poder Económico ou a lei que 
venha a substituir essa lei que prevê se essa 
forma de atu_ação.-

__ O .SR.DJRCEU. CARNEIRO - O erifenrli
ment(:) é que não cabe então no_ Código essa 
f~n:na _á~atuarão. 

O SR. JORGE ELUF NETO- Caberia por
que o Código de Defesa do Consurrlldor, co
mo o próprio nome diz, deve se preocupar 
primeiro, c::·ortf a defesa do consumidor, se
gundo, tanto_ quanto possível, com o equi!Jbrio 
das relações de consumo. Agora se_ hower 
abuso do poder económico a matéria será 
estranha _ao Código,--maS ele terá sempre a 
lei se houver abuso do poder económico, nes
se caso ~specffico que V. ~ mencionou. 

É claro que- o poder etonômico tem varia
das formas de atuar de forma a prejudicar, 
se quiser, o intermediário ou comerciante, 
mas isso é uma contingência do próprio siste~ 
ma de mercado, da economia de mercado, 
mas exiStem leis que protegem a economia 
de mercado com·re.Jaçáo a esses abusos. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Quanto à 
questão da sede, do foro, dadas as dimensões 
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do nosso País e uma certa complexidade, co
mo é qUe foi ehc.arado essa ... 

O SR...JORGE ELUF NETO ~ Estou só 
tentando localizar aqui, mas, de qualquer for
ma, o texto original, apresentado pela comis
são de juristaS, dizia ......:.... se bem me lembro 
- quando hower dano de âmbito nacional, 
o foro competente seria o do Distrito Fed_eral, 
quando o dano for de âmbito regiona1 o foro 
competente seria o da Capital do Estado e 
quando de âmbito lo.cal seria o da localidade. 

ESSe teitõ foi _revisado, (qi.....;.. _entendo eU 
-aperfeiçoado, durante as votações do Con~ 
selho', porque se julgou que Se deve permitir, 
sempre visando facilitar o acesso do consu
midor ao juízo. Então, optou-se por UffiFi forma 
que, nos danos de âmbito nacional ou regio
Qai, será competente o foro da capital dos 
Estados, e nos de âmbito local será o foro 
da localidade~ Quando houver reparação de 
danos individuais, qu.er dizer, o consumidor 
individualmente ingressar em juízo, pode optar 
pelo foro da sua residência para propor a ação, 
não é isso Dr. João Batista? Visando sempre 
facilitar o direito do consumidor em acionar. 

T amou-se obrigatória também a criação 
dos juizados especiais de pequenas causas 
em municípios com um maior núme.ro de ha..: 
bitantes, para facilitar ainda mais. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Eu gostaria 
também de ouvir uma palavra dos expositores 
sobre essa questão da inversão do ónus da 
prova· que foi muito comentada, muito publi
cada, para podermos avaliar essas argumen
tações prós e contras. 

OSR.JORGEELUFNETO-Essaqiiesiao 
da inversão _do ónus da prova causou polê
mica, no inicio, na imprensa principaJmente, 
justamente porque houve uma compreensão 
equivocada do texto do anteprojeto. Houve en
tendimento, pelo menos, no primeiro editoriel 
da Folha de S. Paulo de que essa inv.ersãó 
do ônus da prova se aplicaria também à esfera 
criminal. Isto, sim, seria um total absurdo, esta
ríamos aí fazendo tábula rasa de princípios 
c;onsagrados do direito penaf, mas a toda evi
dência não se aplica e nem se poderia aplicar 
o princípio de inversão do ónus da prove:~ na 
área criminal. 

O art. &, ·ao-definir os direitos básicÕs dos 
consumidores, no inciso VIU, explicita os meios 
de facilitação da defesa dos direitos do consu
midor _e_ deixou indufdo o seguinte: 

"Dentre os princípiOS básicos há faclli
tação da defesa de seus direitos, inclusive 
com inversão a seu favor do ônus da pro
va, quando verossímü a alegação do con
sumidor, segundo as regras ordinárias de __ 
experiências." 

Pela simples redação do Inciso, já se verifica 
que não seria aplicação a rúvel de Direito Pe
nal. Quando se diz "a facilitação na défesa 
de direitos", isso só pode ser na esfera civil, 
pois não há condições de se faa1itar defesa 
de direitos na área criminal. 

COm relação à inversã9 do ónus da prova, 
ela foi levada em consideração pelo Conselho, 
dentro desse âmbito de facilitar a defesa do 
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direito do consumidor, porque quem produz 
e detém o controle do meio de produçã,o, te:m 
melhores condições de provar que produziu 
da maneira que alega ter produzido; quem 
anuncia um produto com determinadas quali
dades e atributos, tem condições melhores 
de provar que o produto possui aquelas condi· 
ções, e o consumidor, no caso, QlJe é a parte 
mais fraca, na maioria das vezes tem dificl.,l}
dade de fazer essa prova. Então, a inversão 
do ônus da prova veio justamente socorrer 
o consumidor nessa circunstância em que el~ 
tem dificuldade de fçU:er_ ~- prova e quando 
a sua alegação é fundamentada. Isso estará 
a critério do Judiciário, pois õ juiz não vai acei
tar toda e qualquer alegação baseada na i_nver
são do ônus da prova; ficará submetido esse 
princípio à prudência e à apreciação judicial. 

Gostaria de lembrar, apenas, -que a Lei de 
Informática possui um dispositivo parecido 
com esse, no art. 23: 

"Os Produtores dos bens e serviços de 
informática garantirão aos usuários, a 
qualidade técnica adequada desses bens 
e serviços, competindo-lhes, com exclusi
'vidade, o ânus da prova dessa qualidade." 

Então, a prova da qualidade do produto de 
informática compete ao produtor do bem de 
informática, justamente porque o-conSJJmidor, 
no caso, teria muita dificuldade de fazer prova 
nesse sentido. 

O Dr. Jorge parttcipou de todos os momen
tos da elaboração do Có_digo de Defesa ao 
Consumidor, desde a primeira reunião até a 
última. Ele já está há dois anos no Conselho 
e eu cheguei, como disse, no dia ,da última 
reunião e participei apenas da redação finaL 
Assim, o Dr. Jorge Eluf Neto terá melho_res 
condições de discorrer sobre este éi,SSI.!ntoc 

O SR. JORGE ELUF NETO- Na verdade, 
eu teria pouco a acrescentar é;I.O que o Dr. 
João Batista de Almeida já disse. Mas, essa 
questão da inversão do ônus de prova foi trata
da de uma forma, no meu entender, até levia
na, porque baseada em desinformação. Não 
houve, na verdade, quem examina_sse com a 
necessária cautela, o texto do anteprojeto, por
que bastaria uma simples leitura para se per
ceber que a inversão do ônus a prova é exclusi
vamente em matéria de reparação de danos; 
não existe inversão do ânus da prova em maté
ria criminal. 

Com relação à área civil, essa inversão do 
ânus da prova já existe desde 1912, num de
creto que estabele_ceu__a responsabilidade das 
ferrovia$ por acidentes que causassem viti
mas. Esse decreto parece-me ainda estar em 
vigor, se não me engano. Não é, Dr. J~o 
Batista? 

O SR. JOÃO BATISTA DE AL'IEIDA- É. 

O SR. JORGE ELUf NETO -Tenho certe
za de qu_e está em vigor. Ocorrenc:lo um eventq 
que cause danQ-ª uma pessoa, em acidente 
ferroviário, ca~ â empresa exploradora do 
serviço a prova de que a culpa é exclusiva 
do usuário, da vítima, ri.o cas_o. Enti'IQ, existe 
uma responsabilidade objetiva Apurado que 

houve dano e apurado o_ nexo de Cé1U$8lidade, 
de causa e efeito, ou seja, Q dano foi decor
rente de acidente causado em f~irovia~ em 
via férrea, cabe à empresa provar que a cu1pa 
é exclusiva da vitima. 
__ Ess~ é uma inversãQ __ do ânus da prova, por~ 
que a famfliã da vítimã entra em juízo para 
pedir indenlzação, cabt~~:ndo à ré, no case;>, a 
prova de_que não agiu coll}.culpa- isso existe 
desde 1912. Existem,_ ainda, inúmeras outras 
situações em que a responsabilidade é obje
_ti~~- ~No anteprojeto do Código foi adotada 
a teoria da responsabi1idade objetiva mitiQacia, 
que é mais favorável, mais suave, em relação 
ao C?IUSador do dano, porque ele simplesmen
te estabelece que caber"á_ªo fomec_edor proVãr 
que seu produto obedece aos padrõ_es de qua
lidade, que náo estavam deterioradOs, qual
quer que seja a alegação do consumidor. Não 
~ste_uma responsabilidade objetiva simplés
mente pelo fato. Por exemplo, se um proâuto 
estivesse com o seu prazo de validade vencido, 
o consumidor poderia reclamar. Então, o for
necec::for terá que provar que, quando vendeu, 
estava dentro do prazo, que a deterioração 
foi posterior etc. Então, existe uma_ possibi
lidade de ele se safar ainda, de provar que 
não agiu com cu1pa. É uma responsabilidade 
objetiva mitigada. Essa iriversão do ônus da 
prova precisa ser desrnitificã.da porque é uma 
form~ de facilitar a defe!i8 daquela parte mais 
fraca na relação, que é o consumidor. 

_ O SR. DIRCEU CARNI;IRO- Ccirno_Q·C6di~ 
go tratou essas questões cte propaganda de 
produtos nocivos _à saúde, tipo agrotóxlcos, 

.. cigarro, bebidas alcóolicas, medicamentos? 

O SR. JORGE ELUF NETO- Na verdade, 
existe um dispositivo constitucional, que ainda 
carece- âe regulamentação -por lei ordinária: 
é o arl220, § 49, que diz que a lei estabelecerá 
os produtos que possam ser nocivos à saúde, 
como agrotóxicos, tabaco, bebida alcóolica 
etc. Ess_e anteprojeto realmente não abordou 
especificamente cada tipo de produto, mas 
ele abordou de forma genérica, como é pecu
liar ao Código, Como instrumento legal, abOr
dar de forma genérica, estabelecendo sanções 
com relação aos produtos nocivos à saúde, 
que podem ser desde agrotóxicos, fogos de 
artificio, se não obede(:eram aos padrões de 
segurança, que{ dizer, de forma genérica 

Existe realmente uma Obrigatoriedade do 
legislador ordinário de editar uina lei exclusiva
mente com -relação a esses produtos, que é 
~a do art. 220, § 49, da Constituição da Repú
blica. O Código realmente não entrou nessa 
tipicidade, nessa especificidade: simplesmen
te regulou de forma genérica. 

·o SR. DIRCEU CARNEIRO_..: Uma questão 
finQ!l. Essa questão de direito ou tutela ou defe· 
sa praticamente ela embasou todo o C64igo, 
m.uitq _mais no sentido _de tutela _çlo que de 

_ dir~to. Pela,s. colocações inid~s que V. 8'~ _fize
ram de que está no texto c_Onstitucional assim, 
não seria mais interessante ser tratado como 
um direito do consumidor, e não a defesa 
dele? Não seria m~is interessante ser um C6di-
9o de- direito do que de defesã._? Algurrlas COn-

sid_erações, pela experiência que vocês tiveram 
nesse pcrí~o nos debates que enfrentaram, 
Q-çstaria de ouVir s:e fosse paSsivei._ 

O SR. JORGE ELUF riETO ..C:. Senador, 
já hoiive inclusive qUérri-qUestionasse a termi
nologia Código de Defesa do Consumidor: No 
próprio Ministério daJu~ça, a Consu1toria Ju~ 
rídica do ~nistério questiona por que Código; 
entende que deve_riª--- ser yma lei. de defesa 
do consumidor. · 

Acontece (:J:ue quem diz que será um Códjgo 
de Defesa do Co_m;;urnidor é a própria Consti· 
tuição. Então, por que Código? Porque a 
Constituição determina. Por que _"de Defesa 
do Consumidor"? Também porque a Consti-
tuição determina. --

0 anteprojeto define oS direitos básicos dos 
- consumidores, e, como a relação de_ consum_o 

possui as duas pontas - o consumidor ~ o 
fornecedor-, logicamente o Código cuidou 
dos direitos dos consumidores e das respon
sabilidades do fornecedor, ~um C&ligo de 
defesa do -consumidor que cuida dos direitos 
do consUi"didor e das responsabilidades da 
outra ponta. 

Do contrârio, se fosse o caso de fazer um 
tr.çilialho mais amplo, prevendo direitos e obri_
gações daS duas partes_,_af seria urn código 
dé relações de consumo, e não um Código 
de Defesa do Consumidor. 
~-O espírito que norteou a Comissão de .juris

tas que fez o trabalho inicial e também -o pró
prio Conselho durante os debates foi jl!sta
mente no sentido de Cl!mprir a determinação 
da ÇonstltuiÇão. _ 

O SR. - Na verdade, o- ail.te-
projeto·se inspirou rio inand_arrit':nto Cónstitu· 
cional, era justamente de estabelecer uma_ lei 
que defendesse, que tutelasse o consumidor. 
A Constituição,_ como eu disse, tem urn dispo
sitivo geral, ([Ue, aliás, já é tradição no nosso 
Direito, que é o da igualdade de todos perante 
a lei. Mas, em certos casos, a Constituição 
pode prever que determrrvada pessoa merece 
uma tutela especial e faz isto em várias partes. 
Com relação ao consumidor, foi o desejo do 
Constituinte que· hotwesse uma lei de defesa 
do consumidor. 

O anteprOjeto inspirou-se nesse prindpio 
e também em legislações cqmparadas, como 
do México, Portugal, Espanha, em que já exis
tem leis dé defesa do consumidor, todas ne~ 
mesma linha. Apenas em alguns países em 
_que ~xiste uma_9rganização melhor_t;ia socie
dade civil, essa tutela não é tão ne<:ess?~ria, 
como, por exemplo, nos Estados Unidos, em 
que as organizações privadaS de defesa _do 
consumidor_ são muito poderosas e lá elas 
pocfem exei"citar Q seu direito. Aqui, a intenção 
do anteprojeto é de_ fortalecer BS.J:!D.tidades 
civis, as assoc:iações civis,_ qJ..le ·sao um fruto 
direto âos mõ\limerrtos _da sociedade_ e, ao 

·-mesmo tempo, dar~IIieS a tutel?J de Estado. 
PelO menOs neSta o fase -inicial é neç~ssárto_que 
o Estado _estabeleça as reQraS e dê assist€;nc~a 
judiciária aos necessitados e facilite o acesso 
do consumidor ao Juizo para postular seus 
direitoS. -- -
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Então, a idéia, o priri:cíplO, realmente, é eSte. 
de defesa do consumidor. Mas existe um arti
go qué fala sobre a política nacional de rela
ções -de .consumo, em que há a obrigatorie
dade de se promover a harmonização dos inte
resses dos participantes das relações de con
sumo, a cornpatibilizaçãci da proteç~o do con
sumidor e há a necessidade de desenvolvi
mento econômlco e tecnológico de modo a 
viabilizar os princípios noS quais se funda a 
ordem econômica, art. 170 da Constituição 
Federal, sempre com base na boa-fê, nas rela
ções entre consumidores e fornecedores. Há 
essa preocupação então _de, em primeiro lu
gar, harmonizar os interesses "dos dois pólos 
opostos, que são o fornecedor e o consumi
dor, inclusive pregando medidas de informa
ção, de educação de fornecedores e consumi~ 
dores; não apenas dos consumidores. 

No caso de lesão, a..o direito do consumidor 
será dada preferência ao consumidor, quer 
dizer, haverá então um desequihbrio, mas um 
desequilíbrio que foi propoSitadãmente pre~ 
visto pela COnstituinte. Acho qUe-neste ante
projeto observamos fielmente o desejo do 
Constituinte de 1988. --

0 SR DIRCEU CARNEIRO __: Sr. Presiden
te, era o que eu tinha para indagar dos exposi
tores e agradeço as respostas. 

O SR PRESiDENTE (Jutahy Magalhães)
Complementando, então, a reunião de hoje, 
encaminho algumas indagações aos dois ex
positores, que já deram uma série de explica-
ções nas re~postas. · 

Apenas para complementar, gostaria de sa
ber, entre outras coisas, o seguinte. Ao se pre
tender estabelecer o Código Nacional de Defe
sa do Consumidor, o Congresso Nacional ob
jetivou, ~través da edição de um texto ~onna
tivo geral, defmir e sistematizar uma política 
riadonal, abstratamente considerada, onde a 
proteção ao consumidor fosse entendida co
mo instrumento da busca do equilíbrio e da 
justiça social. A partir do efetivo respeito aos 
direií9s humanos e não como ação contra 
o empresariado em geral.lAfeJizmente, alguns 
setores mais conservadores têm partido de 
uma interpretação equivocada da questão e 
s6 organizam mediante a fonnaçào delobbies, 
cujos objetivos são de confundir os legisla
dores e a opinião ptíblica e perpetuar as práti
cas de abuso do poder econômico. 

No entendimento de um dos dois, qual o 
papel do Legislativo neste momento, visando 
legitimar, analisar e efetivamente colaborar 
com as entidades vinculadas às defesas do 
consumidor, com vistas a evitar- o enfrenta
menta de forças decorrentes da má interpre
tação dos postulados e da ganância de grupos 
localizados? 

O SR. JORGE ELUF l'i.EfÕ-ReOJ;,;ente, 
Sr. Presidente, temos assistido, desde que se 
deu publicidade a esse anteprojeto de Cócfigo 
de Defesa do Consumidor, a urna mobilizaçêo 
do poder econômlco, p6r intermédio de suas 
entidades representativas, visando desacredi
tar aquele "nteprojeto. lndusive, a grande im
prensa apoiou muitas dessas manifestações, 

até editorial de grarides jornais estiveram con
tra esse- ariteprojeto. Credito Eisses fatOs à de: 
sinformação~ Acho que deve ser esclarecida 
a opinião pública a respeito do real alcance 
dessa proposta. EJa não visa inviabilizar a pro
dução ou a comercialização de bens. O Brasil 
está em franco ·desenvolvimento económico 
nessa parte industrial e, realmente, seria uma 
temeridade !:riar uma lei que colocasse amar
ras 110_ "induStrial". Então, a intenção não foi 
essa, ao Contrário, foi de fortalecer o mercado, 
porque criando-se os direitos de um consu
midor esclarecido, um consumidor protegido, 
isso vai obrigar a indústria e ao comércio, a 
moralização das suas atividades. Não digo que 
seja geral, absolutamente, mas aquela minoria 
que não usa de regras, digamos, consentâ
neas com a moralidade em suas relações, eJas 
deverão ser enquadradas então nessa nova 
regra, nessa nova sistemática, que é_ de boa-fé 
e honestidade nas reJações de consumo. Creio 
qUe esse anteprojeto não coloca nenhum obs
táculo ao desenvolvimento econômico, ao de
senvolvimento das re_laçóes industriais e ~ 
merciais, éle simplesmente restaura o equilí
DrlO~aO causa-rUm aparente desequilíbrio- em 
favor do consumidor. Na verdade, eJe restaura 
o equilíbrio, porque o poder econômico fazia 
pender a balança para o lado dos fornece-

- P,ores.Agora esse cóçligo tem a pretensão nes
se anteprojeto de restaurar o equilíbrio e, em 
suma, fortalecer a economia de mercado que 
nóstemos. -

Entendo que O LeQtslativo, da mesma forma 
que o ConStituinte de 88 se sensibilizou-com 
as propostas das entidades civis de defesa ao 
consumidor, fazendo inserir este princípio na 
Constituição, o Legislador ordinário deve está 
atento a essas reivindicações e fazer, então, 
prevalecer essa tese que acho justa. O prin
cipal esclarecedor da opinião pública, com re
lação à imprensa, é_ que esta até agora tem 
agido de forma desinformada com reJação a 
esse probléma. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA~ Sr. 
Presidente, gostaria de complementar para di
zer o seguinte. A questão da vunerabilidade 
do consumidor na relação do consumo, é hoje 
aceita universalmente. A própria ONU em 85 
ao baixar a sua resolução, já deixou patente 
essa resolução de inferioridade do consumi
dor diaf!!:e do poder econômico.As legislações 
de vários países também reconhecem essa 
circunstâncja, e o legislador brasileiro rec.ente
meiite também na mesma linha entendeu 
dessa maneira ao outorgar através do Estado 
a tutela legal. Nós podemos até entender que 
foi urna figura paternalista, r:nas· uma atitude 
paternalista necessária ao momento brasileiro. 
O ideal é que as relaç~es de consumo se de
senvolvesem de uma maneira elevada, em que 
o corisulnidõr fosse educado suficieritemente 
e o prodUtor constientizado o suficiente tam
bém e as reJações se processassem diante 
de um verdadeiro equihbrio. Nós verificamos 
na prática que não é assim. Na verdade, o 
consumidor ass'ume uma posição de inferio
ridade e muitas vezes tem que aceitar as regras 
do poder econômico. 

O código, justamente, como· o Dr. Jorge 
Eluf com muita propriedade esclareceu, vem 
trazer de volta esse equilíbrio. Ao reconhecer
se a existência desse desequiliDrio; nóS ;:ntx:u~ 
ramos, através do anteprojeto, criar mecanis
mos que restabeJeçam esse equihbrio neces
sário. 

São essas as corlsiderações que gostaria 
de fazer a respeito do terna. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)...:_ 
Agora V. S'* jpodem examinar a questão do 
fato praticado, real, que aconteceu. V. St" expu
seram aí as questões dos honnôrüos que fo
ram aplicados nas vacas brasiJejras, principal
mente.-

Pergunto a V. St', no fato cOncreto ocorrido, 
noticiado, conhecido pela opinião pública, pe
Jo menos por uma grande parte da opinião 
pública, vamos chamar assim com termos 
mais fortes; foram cometidos dois crimes, 
contrabando e colocando em perigo a saúde 
do consutn1dor. O assunto foi levado _ao Minis
tério ~-Justiça. Foi dito pelos Senhores que 
não houve maJs aplicação de hormônios, tal~ 
vez tenha continuado haver ou não. Mas peJas 
informaçõ_es de v. s~ houve uma diminuição 
nessas aplicações ou pelo menos ·alguém fi
cou· intereSsado em tentar evitar. Pergunto eu, 
de acordo com a legislação _atual, quais as 
sanções aplicadas àqueles que cometeram es
ses crimes de contrabando e de colocarem 
em perigo a vida do consumidor? E pelo códi
go atual que está sendo proposto, quais as 
sanções que poderiam ocorrer a esses mes
mos indivíduos? 

O SR JORGE ELUF NETO - Sr. Presi· 
dente,~ verd~d~, disse que essa·atuação doi 
Conselho, neste caso, teve eficácia com rela
ção a acionar os órgãos públicos. Não chega
ram, ao novo conhecimento, mais denúncias 
desse tipo. Realmente, pode até ser que este
jam usando- esses anabolizantes proibidos ou 
outros. Mas desconheço a prisão de algum 
pecuarista ou a)?reensão de algum contraban
do desse anabolizante. 

O fato é que- o ConSeJho, dentro de sua 
atribuição de assessorar o Executivo e reco
mendar a adoção de certas prOVidências, 
atuou dessa forma, recomendou aos órgãos 
públicos, à Polfda Federal que apreendesse 
o produto proibido; recomendou ao Ministério 
da Agricultura que colocasse o equjpamento 
que tenha em sua disposição em funciona
mento com pesso-al qualificado; recomendou 
às Secretarias de Agricultwa dos Estados que 
fiscalizassem os abatedouros, os frigorificos. 

Desconheço. realmente, uma prisão ou au~ 
tuação de algum frigo(dico, ãlgum abatedou
ro, especificamente nos casos dos anaboli
zantes. Pela Jei atual, o uso de substâncias 
proibídas, como é. o caso desse anabolizante, 
constitui crime, e pelo projeto do Código do 
Consumidor continuará a ser crime o uw de 
qualquer substância proibida e que seja nociva 
à saúde. Há essa previsão já na lei_ atual e 
continuará a existir até com penas mais seve
ras no anteprojeto. Mas desconheço qualquer 
caso concreto de apreensão do produto ou 
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de prisão de donos de frlgolificos, abatedou~ 
ros, ou de pecuaristas com relação a isso. 
Sei que a Associação dos Veterinários mandou 
um comunicado dizendo que seus füiados, as~ 
saciados iain fiscalizar a utilização desse tipo 
de anabolizante no gado. Não sei dizer tam
bém se houve alguma notificação de uso após 
isso. Realmente, desconheço. De qualquer for
ma, há a previsão no anteprojeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Vejo que infelizmente tinha ~ão quando on
tem fiz um pronunciamento dizendo que a 
minha preocupação é a impunidade. h leis 
existem, mas a impunidade é praticamente 
total neste País. Há um ~ceio atê-das pessoas 
se locomoverem, o direito de ir e vir. 

Continuando, Senhores, quais as sugestões 
par~ as questões relativas_"o controle de quali
dade das fontes de produção,_ sabemos das 
dificuldades decorrentes das dimensões conti
nentais do País e da_atuaUzaç:ão da prodUção 
de alguns bens, como legumes, frutas, horta
liças, 30% do consumo aliméntar humano, 
sujeitos a defensivos quí~cos muitas vezes 
mal administrados em face de baixos níveis 
educacionais __ do_s produtores rurais e da inefi
ciência de_ órgãos de extensão rural no atendi
mento ao pequeno produtor, responsável por 
70% da oferta global do mercado interno? 

O SR. JORGE E~(IF NETO - Sr. Presi
dente, essas questões com -relação à fisca1iza
ção, como já havia adiantado, dizem respeito 
mais à locação de recursos específicos para 
esse fim. O anteprojeto não pretendeu entrar 
nessa área. Apenas dispôs a regras gerais de 
como devem ser as relações de consumo, 
devem se basear na boa-fé, quais os casos 
em que haverá relação do direito do consu
midor e não entrou na questão da fiscalização 
desses danos e da reestruturação do aparelho 
estatal para fazer frente a esse tipo de caso 
que possa ocorrer. 

Simplesmente, ele estabeleceu regras ge
rais e isso poderá ser feito por wna lei espe
cífic;a. Inclusive, há com relação aos agrotó
xicos, uma disposição constitucional d_izendo 
que deverá haver uma lei que regulamente 
a propaganda desse tipo de produto. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-
V. Ex" me permite apenas, para complementar 
esta indagação já com o seguinte caso idên
tico ao Bopal, por exemplo. Existe alguma 
ação preventiva em defesa da população, por 
parte desta legislação? 

O SR.: =--:Nã_o._Q_ anteprojeto não 
prevê as ações preventivas, ele realmente pre
vê as ações repressivas e a forma de reparação 
dos danos. Após as ações repressivas do Esta
do, que são _de natureza penal administrativa, 
e as ações civis que são o ressarcimento dos_ 
danos, as ações preventivas, no caso, eu creio 
que deve ter wna l_egíslação própria que regu
lamente o uSo c!.. e energia mJ;clear _CÇ>mo _ Q 
funcionamento dessas indústrias que têm um 
potencial de perigo à população. Isso af deve 
ser objeto de uma legislç.ão própria e o ante
projeto nao entrou nessa questão, limitou-se 
as ações repressivas e as ações reparatórias. 

O SR. JLIT AHY MAGALHÃES- Agora para 
conduir, wna perguntá de uma consumidora, 
porque, lá na Bahia, falaram desta Comissão 
e, então, já começam a achar que nós vamos 
resolver todos os problemas dos consumido
res. Fui procurado por uma consumidora e 
-fãçõ -esta indagação :porque falou-se aqui que 
o consumidor talvez tivesse com a preocu
pação de satisfazer até os seUs próprios (o. .... _ 

tos, ni.as eu acho que há até uma certa imp
tência por parte do consumidor em razão de 
não ter a quem se socom::r. É o caso, que 
eu acho específico, desta consumidora. No 
caso da legislação atual, os Srs. como reprew 
sentantes da Codecor, 9 que poderia sugerir 
ao conswnidor, no caso como ela me contou. 
de que teria wna gel;adeira que apresentou 
defeitos e ela chamou a assistência técnica 
da empresa fabricante que foram lá e endirei
taram essa geladeira. Depois de uma semana, 
chamou novamente porque o defeito conti
nuava o mesmo. Fizeram a mudança de uma 
série de peças. Mudadas as peças, ela pagou 
quase 200 çruzados, não tenho certeza, não 
me lembro bem dos dados, e no dia seguinte 
a geladeira continuava com o mesmo defeito. 
Ela contiriua cli"amandG a empreS"a para fazer 
o conserto e a empresa nunca mais apareceu. 
O que fazer? o- que deve esta consUmidora 
fazerTAquem ela deve procurar pai-a se defen
der? 

O _5~. --- : - Sr. Presicientl'!~ .a legisla-
ção hoje é muito espaiSa e, de fato, não b"ene
ficia o co_n_syrnidor; e p consumidor não tem 
muita garantia ao adquirir um produto e nem 
me~mo tem a certeza de que conseguirá .a 
substituição de peças eventua1mente danifi
çadas do produto. O Código propõe solução 
para isso. O Código trata especificamente da 
respõliSabilidade por visto dos bens. E no arti
go 14 ele propõe alternativas. Mas só para 
mostrar a vinda dessa legislação que protege 
o consumidor. Porque se o consumidor esti
vesse hoje sufiéientemente protegido não ha
veria necessidade de legislação, o C6digo no 
artigo 14 daria, então, a esta consumidora a 
escolha das seguintes opções: primeiro, subs
tituição do bem por outro da mesma espécie, 
marca ou mod~lo em perfeitas condições de 
uso. Então. se wna geladeira nãO- teni con
serto ela pode pleitear a substituição de uma 
geladeira danificada. por outra. Pode, também, 
aceitar a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízos de 
eventuais perdas e danos. Em terCeiro lugar, 
ela poderia aceitar o abatimento proporcional 
do preço. Fica, então, à escOlha da consu· 
r'I)idora, alternativamente, estas três opções. 
A primeira atenderia justamente eStas circuns
tâncias de que o bem vendido,- ele não com
porta nenhum conserto, ele é consertado e 
se -na semana seguinte está danificado nOva
mente, nestas circunstâncias, o bem teria que 
Ser substituído por outro_ e a consumidora com 
bas~ no projeto do Código ela teria garantia. 
No momento atual ela não tem muito o que 
fazer. Quando m1,1ito, ela pode procurar o Pro
coo, lá da sua. cidade, dependendo verificar 
ainda se existe o Prpcon, na cidade, porque 

inclusive essa rede de defesa do consumidor 
em nível de Brasll não ~ assim tão ampla, 
e a nível de capitais nós temos orgão funcio
nando de maneira eficiente, mas a nível de 
Brasil todo município de interior nós afrida 
não temos. E o Procon teria co_ndiçóes de 
chamar o produtor e lhe Propor ou a substi_- · 
tuição ou o conserto. da máqujna. Por enqu.:in
to, o que podemos fazer é apenas isso. Se 
ela se dirigesse ao Conselho, esse não ~eria 
condições de lhe dar também urna respc.sta 
satisfatória porque o Conselho tem uma ãtua
ção a nível nacional, mas quimdo a questão 
se aplica aos consumidores como um todo, 
não quando se trata de uma ~clamação indivi
dual, de uma pessoa, de wn consumidor. NeS
se caso, a reclamação é resolvida a nível local. 
Portanto, ela· teria que procurar o Piocon de 
sua cidade e através dele, 1~. chamar a empre
sa produtora e tentar uma solução para o caso. 

O SR. -O Procon seria .tmla me-
dida de natureza administrativa. Ela poderia 
sempre, em qualquer caso, entrar com uma 
medida judicial. Trata-se, no caso, daquela 
questão do Poder Judls:iário, das ações que 
~mos à dispOsição, que são morosas, não 
valendo a pena pelos custos. Esse. é um pro
blema que o projeto procura sanar, facilitando 
o acesso do consumidor_ ao órgão do Poder 
Judiciário com_ações mais rápidas e um ajusti-
ça mais barata. · 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Agradeço o comparecimento de V. $"" e as 
exposições que fizeram, as respostas que de
ram às questões levantadas pelos Srs. Sena
dores e espero que elas sirvam para o trabalho 
final do Relator, Senador Dirceu-Carneiro, que 
irá apresentar o seu trabalho. com a eficiência 
costumeira. 

A nossa próxima reunião será na sexta-feira. 
Esse projeto que está em tramitação no Senaw 
do Federal é praticamente calcado no ante
projeto apresentado por esta ComisSão, no 
Ministério da Justiça. Na justificação que dei 
no projeto eu digo exatamente isso, ·ou seja, 
que é calcado_naquel.:rpublicação feita no Diá
rio Of"JCial, com conigendas modificações, não 
sei se V. S" tiverarri tempo de examiná-las. 
Apenas para dar condições de uma tramitaçãO 
mais rápida aqui, no Senado Federal, para 
o Senado apresentar as suªs sugestões. 

Considero também que há uma necessi
dade preemente de nos preocuparmos com 
a defesa do consumidor que~ hoje, está impo
tente para defender os seus interesses. Por 
isso, predsamos de wna legislação que possi_
büite a essa massa de consumidores brasi
leiros tenham os seus direitos garantidos pela 
legislação e não fiquemos apenas na boa vonw 
tade. Quando houver erros, falhas, trapaças 
dos comerciantes, dos. empresários, dos in
dustriais, seja de quem for, o equívoco, o erro, 
a fraude, que o consumid_or tenha o direito 
de recorrer e ver o seu direito garantido, de 
imediato, na Justiça Comwn. 

Agradeço aos Srs. Senadores, a V. $"" e de
claro encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 17 horas e 
19 minutos:) 
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COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE JNQOÉRJTO 

Criada através da Resolução n'" 059 de 
1987, destinada a apurar as irregularida· 
des e seus responsáveis pelas importa· 
ções de allmentaos por órgãos governa· 
mentais. 

22•Reunffio,~ada 
em 5 de maio de 1989 

Aos cinco dias do mês de maiq Pe mil noye: 
centos e oitetmt e nov~--~~ nove hor~~ e qua~ 
renta e nove minutos,_ na Sala da Comissão 
de Relações ~e:rfói'es do Senado federal, 
presentes os Senhores Seõado~_s Dirceu Car
neiro, J'Y\auro Borges e Nabor Júnior reuniu-se 
a Comissão -Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar as irregularidadc::s e seus res
ponsáveis pelas importações de alimentos por 
órgãos govemamentafs. 

O Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhosr convidando o Sr. João Ba~sta. de 
Abreu - Ministro-Cheíe -da Secretàfia de Pia-_ 
nejamento da Presidência da República- Se
plan, para prestar o juramento de praxe. 

Em seguida, o Sehhor Presidente passa a 
palavra ao Senador Mauro Borges, Relator da 
Comissão, que indaga ao depoente se ele gos
taria de prestar alguma informação antes de 
iniciada a fase interpelat6ria. O depoente faz 
a leitura de um documento no -qual procura 
se situar com relação ao Ministério da fazen
da, à época das decisões c.oncementes às im
portações de aJimentos. Prosseguindo, o Se
nhor Relator incla a inquirição ao depoente 
sobre seus da4os pessoais, atividades exerci
das antes de ingressar no Ministério d_a Fazen
da, cargos ocupados e as razões de sua saída 
do Ministério. O Senhor Presidente, a pedido 
do Senhor Relator, suspende a sessão por al
guns minutos. 

ReiniCiados os trab.alhos, o Senhqr _Presi
dEmte concede_ a pafãvra ao Senhor Relator 
que retoma as indagações, solicitando ao de.:- _ 
poente que confli'ITie a sua assinatura em vo
tos de importações de_afimentos e das conve.:
niências económicas e legais desses votos. 

Satisfeitas as .suas_io_dagações, o Senhor Se
nador Mauro Borges agradece o compareci-
mento do Senhor Ministro. ·-

Finalizando, o Senhor Presidente encami
nha uma indªgação a respeito da maquiagem 
da baJança de pagamentos que ocorreu no 
período de __ a_gosto a dezembro de 1986. O 
depoente informa à Comissão, que nesse pe
ríodo se encontrava em Minas Gerais, e que 
só tomou conhecimento dess_e_s fatos através 
da imprensa. .. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião e, para constar, eu, 
Oeide Mari_a _Ferreira da_ Cruz - Assiste~te 
da Comissão, lavrei a presente ata que, Jtda 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação juntamente com os 
apanhamentos taquigráficos. 

O SR. PRESIDENT}:: (Dirceu CarheirOY
Declaramos abertos os trabalhos da Coml~ão 
Parlamentar de [nquérlto, que trat?l sobre a 
importação de alimentos no _período do Plano 

Cruzado. Hoje, ouviremos o depoimento do 
Ministro do Planejamento, Sr. João Batista de 
Abreu que, estando presente, é convidado pa
ra fazer o juramento de praxe. Assim, daremos 
início aos nossos _trabalhos. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -Juro, 
como dever de consciê_nçia..._çU.rer toqa a verda
de, nada onijündo do que seja do meu conhe
cimento sobre quaisquer fatos relacionados 
com investigação a cargo desta Comissão Par_~ 
lamentar de Inquérito, destinada a apurar as 
UTegularidadeS,_ seus respons~eis 'pelas_ lrn
portáçOes de aiimeritos por órgãos govemá-
r_nentais!__,___ --· ··- _________ _ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Convidamos o Sr. Ministro tomar assento à 
Mesa dos trabalhos. 

De acordo _com o_s procedimentos destaCo
missão, passamos a paJavra ao Senador Mau
ro Borges, Relator desta Comissão de Inqué
rito, para proceder às indagações que achar 
oportunas ao Sr. Ministro. 

O SR. Rb.AToR (Mauro Borges)..:.... Sr: Mi
-rtistio J~ão Batista de Abrs::u, vamos iniciar 
aQ-ora uma série de perguntas a V. Ex' com 
Ç> __ obj~tivQ. de ~~larec~~ _aspectos de várias 
nature_~ das importações feltas pelo devemo 
brasileiro ou ordenadas_ por ele, durante o pe
ríodo do Plano Cruzado.-v. Ex"' pode responder 
coisas além do que está aqui perguntado; po
d~ e dev-e esclarecer alguma_ coisa em que 
formos orilis~os e não perguntamos o que 
seria nec~ário perguntar. Sempre quereJl10S 
an}~o~-_tic,.nspÍ!lrêncii" a visão. mais darã pos
síVel _d~s~es fatos, que interessam à opinião 
pública e ao povo brasileiro sobre vários as
pectos. Assjm, V. fr tem lib~_rdade de sempre 
procurar esclarecer e acrescentar aquilo que 
for neéessário. V. Ext quer dizer alguma coisa 
antes? Eu poderia iniciar as perguntas agora. 
se v._"Ex_f~ quiser faz~t- uma questão assim de 
uma ou duas páginas sobre uma opinião glo
bal, é perfeitamente possível. 

O SR. JOÂO BATISTA DE ABREU -Se 
V. ~bem como o eminente President_e Sena
dor Dirce.J Carneiro, me permitirem, eu gosta
ria, principalmente com o objetivo, primeiro, 
de me ~tuar, com relação ao MiJ1istério da 
Fazenda, à época das decisões, com as cen
c:emências _a !!5S8S importações, tema desta 
Çgmissáo de Inquêi'ito, por outro lado, tam
bém, me situãr no processo de decisão, à épo· 
c:a, do Ministério da Fazenda. 

ExJn9 Sr. Senador Dirceu Carneiro, _Presi
dente da COmissão Parlamentar de Inquérito, 

·destinada a apurar as irregularidades e seus 
- -respónsáveis pelas importações de alimentos 

por órgãos governamentais, Exm9_Sr. Senador 
Mauro Borges, Relator da mesma Comissão, 
Srs. Membros da Conilssão! 

Atendendo à convocação de V. Ex"", praze
rosamenté, aqui me encontro. Antes de me 
c:<Jiocar à. disposição de V. E.v' para responder 
às perguntas que m_e tenham-a fazer, eu gosta
tia que me permitissem prestar algum esclare
cifneilto sobre a minha passagem pe~ Minis
tério · dii Fázenda, no período compreendido 
entre m<!rs:o de 1985·e fevereiro de 1987, a 

fim de <Íue possam melhor ava1iar o grau de 
minha participação no que diz respeito ao ob
jeto desta Comissão Parlamentar de lnquéritQ. 
Corno devem recordar V. ~. ao início da 
gestão do Presideri~ José Samey, passei a . 
integrar a equipe do Ministro Francisco Dome· 
lles, para ex~rcer as funções de Se~Qo Es
pecial de Assuntos Eçonô_ftlic_os do Ministério 
da Fazenda. Minha tarefa inicial ali foi criar 
e estruturar a Secretaria Especial de Assuntos 
Económicos, em substituição à Coordenado
ria de Assuntos Económicos. Nessas funções, 
cabia-me assessorar dii-etamente o Ministro 
em assuntos de política económica e, princi
palmente, coordenar as relações da Pasta da 
Fazenda com os organismos e entidades fi
nanceiras internacionais. 

Com o afastamento do Ministro Francisco 
Domelles, em agosto de 19S~. e assuns:ão 
do Ministro Dí1son Funaro, fui indicado par~ 
o cargo de Secretário:Geral.lmporta ressaltar 
que o novo Titular da Pasta houve por bem 
compor sua equipe de trabalho de tal sorte 
que a fo_rmlJI_aç_ão e execução da politica eco
nômica ficassem a cargo de seus assessor~ 
especialmente incumbidos_ desse mister, mui
tos dos quais com responsabilidade de titu1a
res dos 6tQãbs envolvidos na área e que ao 
ministro se reportavam diretamente, quais se
jam: Se<::retaria EsP.ecial de Assuntos Econó
micos, a Sunab -Superintendência Nacional 
de Abastecimento, o Onab- Cons.elho lnter
ministerial de Abastecimento e Preços, a Seap 
- Secretaria Especial de Abastecimento e 
Preços, e o Conselho Jnterrn.inisteriaJ de Preços 
-CIP. 

No primeiro momento, coube-me supervi
sionar a execução finançeira do orçal}lento 
geral da União e_ com o mandato predpuo 
de criar um órgão moderno e eficiente de ges
tão financeira do Tesouro. 

Desse trabalho, que constituíra prioridade 
absoluta a toda a minha gestão na Secretaria 
Geral, resultou a criação da Secretaria do Te
souro Nacional, marco i)Jlportante do esforço 
de aperfeiçoamento das finanças públicas do 
nosso País. 

Ficou ainda a meu cargo, naquele período, 
a conçepção de sistema contábil, segundo o 
quaJ, .fosse viabilizada a separação do Banco 
do Brasil do Banco Central, cujas relações fi
nãhceiras, de há muito, c:entraJizavam-se na 
-chamada Conta de Movimento, com várias 
implicações sobre o controle monetário do 
Governo. 

Essa tarefa foi concluída pelo primeiro Titu
IW. da Secretaria do Tesouro Nad9nal, Dr. M
dré Callabi, que, com o apoio de sua equipe, 
logrou implantar, de forma competente, o 
mais moderno órgão de execução financeira 
que se tem cqnhecimento no mundo ~iden
tal. 

Posterionnente a essa inC;umbênda, a _Se
cretaria Geral té.ce suas atribuiÇões vohadas 
essencialmente para a condução d_e assuntos 
internos do Ministério da Fazenda, d~ DÇ~.tureza 
administrativa, cabendo-me, na qualidade de 
seu titular, atender às eventuais designações 
para substituir o ministro nos seus Impedi-
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mentos, o que ocorreu em apenas duas opor
tuntdades e em curtíssimo lapso de tempo. 

Entrementes, ocupou-se a _Secretaria Geral 
das tarefas de rotina ligadas a toda parte admi
nistrativa do pessoal do Ministério da Fazenda, 
iniciou um trabalho de modem[z~ção e infor
matização do serviço de patrimônio da União, 
segundo projeto que contava com possibili
dade de aparte financeiro do Banco Mundial. 

Devo esclarecer, por fim, que, no cargo de 
Secretário-Geral do Minl_stério da _fazenda, do 
qual me afastei, em fevereir:o Qe 1987, para 
assumir a Secretaria de Fazenda do Estado 
.de Minas Gerais, minha interveniência na polí
tica de abastecimento do Governo Fed~ral, 
executada à êpoca do Plano Cruzado, e_quan
do o miniStro em exercício limitou-se à aprova
ção, em 1 O de outubro de 1986, ad referen
dum, do Conselho Monetário Nacional, de 
dois votos de n~ 340/86 e 341/86, um relacio-
nado com a importação de milho e o outro 
Com produtos lácteos. 

Como se vê, desses votos que, por cópia, 
passo às mãos d.e V. Ex~", .constituíram-s.e 
aquelas decisões meras prorrogações de pra· 
zo para internação no Pais, com .redução d.e 
alíquota do imposto sobre operações finan
ceiras e dispensa de exigências administra
tivas de produtos lá.ct~$. e milbo, Qbjeto de. 
importações autorizadas anteriormente e que. 
por problemas de vários tipos, não chegaram 
a adentrar o Pais no prazo inicialmente f001do. 

EsSes, Srs. SenadOres, membros desta Co-
mfssão Parlamentar de Inquérito, os esclareci
mentos que julgava dever apresentar e que 
peço sejam consignados nos Anais desta pre
clara Comissão Parlamentar de Inquérito ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sr. Mi
nistro, vamos fazer-lhe agora algumas pergun
tas mais de natureza pessoa], de identificação. 

Senhor Ministro, "em que anO, data e local 
V. Ex'" nasceu? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Nasci 
no dia 19 de junho de 1943, em Lavras, Estado 
de Minas Gerais. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Qual 
a formação profissional de V. ~ -

OSR.JOÃOBATISTADEABREU-Tenho 
curso superior de Ciên_çias .Econômlcas e, 
posteriormente, um Mestrado na mesma área. 

O SR. MAURO BORGES - Que atividade 
exercia imediatamente antes de in_gressar no 
Ministério da Fazenda? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - Era 
professor em tempo integral e dedicação ex. 
clusiva na Pontificia Universidade CalóliCéf do 
Rio de Janeiro. 

O SR. MAURO BORGES - V. Ex' detinha, 
na épocà, parcela ou a totalidadt;;: de títulos 
de propriedade de capital de a1guma empre
sa? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não, 
em absoluto. 

O SR. MAURO BORGES - V. Ex• partici
pava de órgãos o.u jnstitt,tições de defesa de 
interesses privados? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não, 
em absolutO. 

O SR MAURO BORGES - Que cargos 
ocupou no Ministério da Fazenda? 

0-SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - In
gressei no Ministério da Fazenda~ em abn1 de 
197 4, assessorando o então Ministro Mário 

-Henrique Simonsen, e lá permaneci-atê 1979, 
quando acompanhei S.~; O Ministro, à época 

. em. que assumiu a Secretaria de Planejamento 
da Presidência. Permaneci assessorando, na 
qualidade de Chefe de Assessoria Técnica da 
SEPW\N, o Ministro Simonsen, até agosto de 
1979, quando permaneci na SEPLAN, na 
mesma posição, assessorando o Ministro Del
fim .Netto. Fiquei na SEPLAN até o término 
do mandato do Ministro Delfim, e em seguida, 
fui convidado e aceitei a posição de Chefe 
da Assessoria Económica do Ministro Dome
Ues, no Ministério da Fazenda. Permaneci nes
sa 'pOsição, até agosto de 1985, quando fui 
alçad9 à pos_ição de Secretário-QetaJ do Minis
tro Düson Funaro, ficando nesta situação até. 
fevereiro de 1_987, _quando assumi a Secretaria 
de Fazenda de Minas Gerais, a 15 de março 
de 1987, por convite do Governador de Minas 
Gerais, Newton Cardoso. Fiquei, nessa posi
ção, até janeiro de 1988~ quando recebi o con
vi~ para assumir a Secretaria de Planejamento 
da Presidência 

O SR. MAURO BORGES '--- Muito bem! 
Quais aS~razões da sajda .d~ V .. Pc'. do Mini$· 
tério? 

OSR.JOÃOBATISTADEABREU-Exciu
sivamente, pela importância do convite de S. 
EX', o governador de Minas Gerais, pela atra
ção que sempre tive peta posição e, acima 
de tudo, pela grande oportunidade de voltar 
ao meu Estado de Minas Gerais, após quase 
vinte anos de afastamento .. 

O SR. MAURQJ30RGES -$r. Ministro, 
temOs aqui cópias de votos que V. EX' realizou. 
Estão.ã:qui, todOS dataâOs de dez de outubro, 
os votos: n~· 43, qUe autoríí:a importar cento 
ednqüenta mil toneladas de leite desnatado, 
e cinqüenta mil toneladas de butter-oU; n9 44, 
importando ovos pela iniciativa privada; n~ 45, 
importando vinte_mii toneladas de LPD -leite 
em pó; n~ 46, irilportanqo produtos natalinos 
-Seria interessante que V. Ex' expliCasse tam
bém esta importação de produtos natalinOs; 
n~ 47, cinqüenta mil toneladas de milho. 

O SR. JOAO SATISTA. Di;: ABREU - Fiz 
na condição de Ministro interino, pela ausência 
do _Ministro Dflson Fanara, e por instrução do 
próprfo Ministro.". Agora, eu g;ostaria de .subli
nhar um ponto ·estremam ente importante a 
respeito de não estar .apenas, formalmente, 
dada a· ausênc:ia .do Mini:;;tro, e por instrução 
do jir6jni0 Minlstro. .. . 

. Agora, gostaria de sublinhar, acho um ponto 
extremamente importante que, a despeito de 
não estar diretamente vinculado ao processo 
de declsã·o, sempre tive pelo saudoso Ministro 
Fl)l1aro o maior re_speito, a maior admiração, 
sou testemunha de sua lisura, sou testeinliiili.a 
de. qúê · $. EX' o fez atendendo a reclamos 

da sociedade, que foi um período - cOmo 
V. Ex"' sabe muito bem - difícil, um periodo 
sensível, dada a história económica recente, 
e o fiz com base no m~ndato de_IE!:gado por 
S. EX' ao Ministro, e estribado nas indicações 
da assessoria do Ministro Funaro à época. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Suspendemos p-or alguns minutos os traba
lhos da Comissão, por solicitação do Relator:. 

EstáSU.sj>eriSa a reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está reaberta a reunião da Comissão. 

Com a palavra o Senado..r._Mauro Borges. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Varõos 
à. outra pergunta. 

Aliás, afastei-me por motivo especial, e_ V. 
Ex!' confirma, naturalmente, a assinatura des~ 
ses votos? 

O SR. JOÃO BATISTA DE~ABREU- Sim. 
Se V. Ext tem o registro sem a menor dúvida. 
Não disponho deles, infelizmente aqui, mas 
se V. Ex!' registra, certamente os assinei na 
cóndição de Ministro interirio. Inclusive, a título 
de subsídio à COmissão, o Ministro viajou algu
mas vezes e, na condição de Secretário-Oér"al 
eu assumia o Ministério por per'fodos curtos. 
E, normalmente, o Ministro já deixava as ins
truções para assinatura desses votos, o que 
normalmente acontecia em face da periodi
cidade das reunit)es do Con~elho Monetár_io. 
EntãO conStitui uma rotiria do Ministério da 
Fazendã, do MiniStro da Fazenda ·aprovar, in
clusive, votos ad referendum ao Coriselh6 Mo
netário. 

Q ª'~ RElATOR (Mauro Borges) -·Mas 
V. "Exl'ilãoteve tempo, ou ãchou desnecessário 
aprofundar-se nas conveniências económicas 
e legais desses votos? 

O.SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Con
fesso a V •. Ex". com a malar fr~nqueza e l~al_da
de, eu confiava plenamente e c::oritinuo·-con
fiando tantq no saudoso .Ministro F4naro 
quanto na sua eqtüpe. 

6SR. RELATOR (Mauro Borges)- No mo-
mento em que o Plano Cruzado era idealizado, 
V. E.xt tinha uma avaliação definitiva sobre a 
estrutura e a operacfonalidade no setor públi
co federal na área. 4e abasteclmento? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Con
fesso a V. EJ(;' que não, porque nunca militei 
na área. Tanto na assessoria etonômica, que 
exercia à época o Ministro Simonsen, quanto 
em todas as outras funções, eiJ sempre me 
dediquei à área flllanceira. Inclusive, como. re
latei a V. Ex', o mandato que recebia do Minis
tro Funaro, à época, no Ministério da Fazenda, 
foi exatamente de implantar no Minlstério da 
F~enda LJm sistema moderno de execução 
financeira. Toda a minha experiêncià-profiS
sional sempre se localizou na parte polítlco·fi· 
nahceira do GoVerno. Nunca militei na: área 
de abastecimerl.to. · 

O SR. RELATOR. (Miuro Borges)- Quer 
dizer que V. ~ fez, mais ou menos, um ato 
de rotina? · · · · -
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O SR. JOÃO BATISTA _DE:_ .'.BREU - Um 
ato de rotina e com a recomendação do Minis
tro titular. 

O SR. RELATOR (Mauro Borge~) _-Quanto 
tempo V. Ex' ficou interinamente? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -Sena
dor, eu não tenho, no momeOto, essa informa
ção._ Com muito prazer endereçaria à Comis
são. Mas exerci interinamente o Ministério da 
Fazenda, algumas vezes, por períodos muito 
curtos. Perdoe-me não ter trazido essa infor
mação, mas me compro'meto-coiTlV. E:xt, tão 
logo a tenha, encaminhá-la à CorfiiSSãã. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. Ex" 
foi um dos elementos que participaram da 
organização, da elaboração do Plano Cruza
do? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não, 
não participei diretamente. Tomei conheci
mento do Plano Cruzado dois dias antes d9 
seu anúncio. Informação que recebi direta
mente do ex-Ministro Dílson Fqnaro. 

O SR. RElATOR (Mauro_ Borges)- En~o 
foi outra equipe. V. EK" não participou pratica
mente? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU-Prati
camente não participei da formulação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve 
tempo de V. Ex", digamos assim, viver mais 
os problemas. Lembra-se se foram identifi
cados alguns problemas de início da execucão 
do Plano? 

O SR. JOÃ.O.BATISTA DE A6Ri;:U ,..- Emi
nente Senador, os problemas do Plano Cruza
do começaram a aparecer por volta de maio, 
junho. Os primeiros sinais foram o~ de desa
bastedmento, e eu, à época, atuando n_a á,rea 
financeira, recomendava um aperto maior" na 
política mone~ria, por outro lado, o estabele
cimento de uma linha de medidas que atuas
se, preponderantemente, na renda disponível 
da população. Além disso, a minha partici
pação se limitou, como acentuei, sublinhei, 
apenas a atividades de rotina administrativa 
do Ministério. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quan
do o Plano Cruzado iniciou, V. Ex' estava, já, 
no Ministério da F az~nda? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Sim, 
eu assumi, junto _com o Ministro Funaro, salvo 
engano, em agosto de 85. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E na 
função de Secretário"-Ger_al? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - Na 
função de Secretário-Gera,!. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
o Secretário-Geral não~ ~ngajava nos proble
mas do Plano Cruzado, tinha uma equipe mais 
ou menos separada ou V, Ex! participava, efeti
vamente, do desenrolar do Plano C~do? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Parti
cfpei em ~umas decisões, no tocP:nt_e ao Pla
no Cruzado, como disse, na área financ~íra 
e monetária. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pois 
não. V. Er sabe se havia previsão da neces
sidade de importar, desde algum tempo, antes 
do Plano Cruz_ado? EJa _foi evidenciada logo, 
õUCori10 fõi que surgiu a idéia do Plano Cruza
do .e essa necessidade? 

. O SR. JOf,O BATISTA DE ABREU - Eu 
confesso a V. Ex' que, rea1mente, não tenho 
ei~mentos·para responder-lhe com precisão. 

· O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. Ex>, 
então, realmente, não participou da equipe, 
não sabia qual o montante:, qual a tonelagem 
de diferentes produtos, uma idéia- de-neces
sidade de impof!açãol 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU-Com 
a-maior fra"nqueza e lealdade, a V. Ex' afirmo 
que não. Eu, realmente, não me envolvi nas 
decisões, eu não participei das decisões espe
cíficas da área de abastecimento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas 
V. Ex' pode fazer um juízo, já, à época sendo 
SeCretário-Geral, e depois tendo exercido as 
funções de Ministro interino. V. ~ acha que, 
realmente, houve uma necessidade absoluta 
de fazer _essas importações maciças e pode 
avaliar se os processos, os modus operandi 
forâm bonS; ou apresentaram falhas, e como 
essas· falhas se apresentaram, e que medidas 
foram tomadas para corrigi-las? 

O SR JOÃO BATISTA DE ABREU- Emi
nente Senador, eu poderia, até fazê-lo, como 
cidadão comum, dispondo das informações 
noticia_clas_ ~~poca. Mas creio que esse tipo 
de informaçª-o não seria de nenhuma utilidade 
para a Comissão. 

O SR RELA 'fOR (Mauro Borges) -Bem, 
mas V. Ex" estava mais perto do que um cida
dão comum. V. Ex' acha que, realmente, o 
plano foi uma necessidade e a sua execução 
foi boa e deu resultados frutíferos para o País? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- V. 
Ex' se refere, exclusivamente, ao Plano Cru
zado? 

o SR. REiA.TOR (Mauro BOi-9es)- Siril. -
O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -A 

~va,liação";i A minha avali.ição é positiva, do 
Plano Cruzado. Sem dúvida, positiva. O País 
caminhava, rapidamente, para uma acelera
ção de taxa da inflação. O Plano_ Quzado, real
mente, foi decididamente uma iniciativa corre
ta, oporttiil"ã: cOrri úm tiro~ político adequado, 
lamentavelmente,_ as pollticas macroeconômi
cas não fOràm devidaffiente .:ijUstadas_ e a infla
ção vohou a se acelerar. Mas o plano, a con
cepção, a idéia, a introdução, a novidade que 

-Se introduziu no Pals da inércia inflacionária, 
eu acho que foi uma busca c_orreta, o plano 
teve a sua formulação correta e hoje eu esto_u, 
mais do que nunca, certo _de que o combate 
à inflação em palses com forte indexação, ine
vitavelmente, nós teremos que reduzir a inér
cia, com vistas a aumentar a eficiência das 
políticas macroeconôrn_icas. 

Nesse sei1tido, a minha ava1iação_do Plano 
CiuZ"ãdo é positiva. - - -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Todo 
m1.mdo, de modo geral, tem conhecimento, 
e V. Ex' faJou de forma. expressa, que havia 
ne<:essidade de fazer medidas corretivas. Quer 
dizer no final, hQl,I.Ye uma paralisação. O plano~ 
pratic~_ente, acabou, entrou em uma fase 
negativa: V. Ex", que era parte do Governo, 
Secretário~Geral do Ministério~ tem idéia de 
que essas correções que eram nece_ssárias pa
ra mudar a rota do plano, não foram feitas. 
Que -correções seriã.rri essas,_~ por que elas 
nãO foram feitas? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Bem, 
eu não sei dizer a V. ~ com exatidão, as 
razões que levaram os dirigentes da política 
econô_mica, os responsáveis pela política eco
nómica à época, a não efetuar essas correções 
de rota do programa Mas havia, à época, indi
cações, tanto dentrO, quanto fora do Minis~ 
tério, da necessidade de aJguns ajustes ma
croeconômicos do, programa. Eu até, uma 
opinião pessoal, e a faço em caráter estrita~ 
mente pessoal, acho que o pacote, chamado 
"pacote de novembro" foi de certa forma equi
vocado, na medida em que sinais, à época, 
já mostravam ·que a inflação retomava, havia 
já evidência de aceleração inflacionária, e o 
pacote foi todo baseado no momento da tribu- _ 
tação indireta. Quando na realidade, parece
me, salvo melhor juízo, que a melhor orienta~ 
ção seria aumentar a tributação na renda dis
ponível. Dado que, sinais na época, era de 
uma exacerbação de demanda agregada 
. A tributação indireta, tem um grande incon

veniente, porque áfeta diretamente os preços. 
Eu acho que o "pacote de novembro" foi, 
de -certa forma, um ingrediente Ou um coadju:.. 
vante importante de uma aceleração matai' 
da inflação, que acabou ocorrendo logo nos 
meses seguintes. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve 
um sentimento, em algum momento, de a 
equipe do Ministério da Fazenda ter Perdido 
o controle da situação no que se refere a_o 
volume e valor dos alimentos importados? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não que tiVésse -sidÕ dO ffieu conhecimento. e_on-. 
fesso a V. Ex' que não tive nenhuma indicação, 
à epoca, que houvesse na equipe responsável 
pelas decisões, preocupações quanto à admi
nistração da politica. 

o-SR RELATOR (Mauro Borges)- Muito 
bem. V. ~saberia explicar por que, na condi
ção de tão volumosas compras, os procedi
mentos foram progressivamente sendo deslo· 
_cados da licitação _p_ar~ indicação direta? Não 
sei se fui claro na pergunta. 

O SR JOAO BATISTA DE ABREU- Sim, 
eu entendil Pelas mesrnas razões anteriores, 
eu infelizmente não tenho condições de infor· 
mar a V. Bel':- -

O SR. REÍ...ATOR (Mauro Borges) - NãO 
sabe? Houve um d.eslocarnento. T_l,ldo come
çou, digamos assit:n, bep1! Com licitação. De
pois no correr do teQlpo esse cuidado _legal 
tâQ importante foi sendo abandonadO Para in
dicações diretas sem esses cuidados. 
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O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Con-. 
fesso _a V,_ Ex' que não sei quais as conve~
niências que estiveram presentes, levando a 
essa mudança de orientação . 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~ No ca
so, s6 para identificar, no caso -do leite trocam
se os leilões da Cabal pelas ordem de compras 
da Interbrás e a SPAN. No caso do milho, 
substitui-se o sist~a de leilões geridos pela 
CFP, pelas ORBS conferidas à interbrás e à 
Bantreid. Foi um fatci bem caracteristic:o disso 
que eu estou dizendo. 

O Ministério da Fazerida teve autOnomia em 
decidir e c::ontrolar todo o processo de impor
tação de aJimentos? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Bem, 
a estiutura de abastecimento, pelo menos os 
principais, loca1izavam-se no_Ministério da Fa
zenda. Agora, eu não sabería.. dízer ~ V. Ex', 
se o Ministro titular, à epoca, recebeu mandato 
específico para essa finalidade. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. ~
não tinha contato com o Ministro~ não reçebia 
d~le delegações para fazer observações, ou 
providências, ou intervir no campo da admi
nistração do Plano Cruzado?-- ---

OSR.JOÀOBAUSJ"ADE:ABRJ;;(J-Como 
disse, em áreas espedficas, que constituíam 
digamos, minha especialidade e onde eu tinha 
uma certa tradição de atuação. No tocante_ 
a essa área de abastecimento, como rea1men· 
te não tinha a oferecer dádos, que nunca mili
tei no Governo nessa área, S. Ex' realmente 
mmca me encaminhou, me endereçou qual
quer consulta a respeito. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges} -Bem, 
V. Ex! era mais ligado ao setor financeiro. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -Sem
pre! Minha experiência de goverrio é toda na 
área financeira e na área de relações interna~ 
cionais. 

O SR. RELATOR (Mauro B-ºrges) -Então
eu tenho uma pergunta que parece mais cor
relacionada com isso. S_eria: Foi feita alguma 
avaliação preliminar ou rnesrilo posterior, so
bre o impacto das importações contas do se
ter público? De que valor? 

O .SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Eu 
diria a V.~ que, se foi feito, nãO tenho cOrlhe- -
cimento. A essa época já estava em Minas 
E:ierais,.como Secretário de Faz;enda. N.ão_~
nho conhecimento de_ que se isso foi feito. 

O SR. MAURO BORGES -V. E><' quando 
foi .....:. perdoe-me, V. Ex' já disse isso, mas 
é só para refrescar a memória- para Minas? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Ofi
cialmente, no infclo de fevereiro. 

O SR. MAURO BORGES- Fevereiro, de? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - De 
1987. Ma.s, 1'or decisão do próprio Ministro, 
já me dividia entre o Ministério da Fazen_da 
e Minas Gerais a partir do início de janeiro 
fl~87. 

O SR. f.'\A.URO BORGES- Mas aí já _estava 
no final, praticamente, do Plano Guzado. 

O SR. JOÃO BATISTA OE ABREU- Des
culpe-me então não entendi bem a perguna 
de V. E><' 

O SR. MAURO BORGES - A pergunta é 
se o Ministério teve líberdade, autonomia em 
dedidir, em controlar OS!lprocessos. de forma 
que pudesse haver um Iffipacto, que não hou
vesse um impacto nas contas públicas? 

"" -~ste outras perguntas ligadas a essa. Quer 
dizer: _Como ficou o setOr público em relação 
a essas compras maciças? 

-OSR.JOÃOB>'\TISTADEABREU-Cfuàn
to à primeira questão, ãcho que j* tinha res
pondido, por _que não tenho conhecimento 
se_n_Minlstro titular, à époCa, tinha algum man
dato específico. 

Com respeito a essa avaliação de impacto, 
tanto nas contas externas, como no Balanço 
Comercial, bem corno na$ contas públicast 
confesso a V. Ex' que tamb'éln não tenho co
nhecimento se foi elaborado algum- estudo 
com essa finalidade. 

O SR. MAURO BORGES - Acredito que 
deva ter sido, porque realmente foi um gasto, 
mais ou menos ·globalizado, de quase 2 bi~ 
lhões de dólares. Quer dizer, houve um impac
to, houve subsídio, houve perda de renda da 
União. COmo foi administrado o impacto da 
incidêcia de subsídios e cancelamentos de re
ceitas? Isso não se refletia sobre esse setor 
de execução financeira? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - Na 
realidade, a importação representa uma re~ 
núncia de impostos, tanto do imposto de im
portação, quanto-do IOF. Na realidade, não 
significa, digamos, um subsídio, pelo menos 
no-conceito estrito de subsfdio, repesenta urna 
renúncia. · 

__ Por outro lado, o imposto de importação, 
bem como o JOF, não constitui, rigorosamen
_te, instrumento de política fiscal quer cjizer, 
o_ imposto de importação, corno o IOF, consti
tuem r:úuito mais instrunientos de p-ólftica de
comércio exterior. 

Agora também admito a V. Ex~ qué não 
tenho conhecimento se algum estudo foi feito 
especi~C8f!len_te COm :_t::~~a fl!lalidade. 

O SR. MURO BORGES -V. EX' não acha 
que. deveria ter ~ido, porque não é pouco, é 
uma incidência muito forte, é uma importân
cia muito forte,_ naturalmente, algum órgão 
deveria está cuidando dos reflexos disso nas 
finanças do. setor público, não? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Eu 
até imagino que devia existir, à épOca, alguma. 
preocupação. 

ÀQ6rã, eSS~ deCisões esiãõ muito rriãiS-li
gadas às conveniências do abastecimento, ob
servado, naturalmente, e essa capacidade do 
Pais, em realizá-la. E essa capacidade, normal~ 
mente, é dada pelo nível de reservas externas 
do País. Mas não sei se_ .esse tipo de preocu
~ação, pelos seus impactos, provalvelmente 

deve ter acontecido, deve ter sido preparado 
algurry estudo c_om essa l?reocupaçcio. · 

O SR. MAURO BORgES- Não_,$ei~ corno 
V.~. a estrutura, o· me<::Cmisnlo'de funciona
mento do Ministério da Fazenda. Mas, qual 
o controle efetivo que se tinha sobre a legali
dade das operaçóes? Quem é _que olhava pela 
aplicação da lei? Quem fazia o controle da 
legalidade das operações? 

O SR. JOÃO BATISTA DEAaRE<J -!lom. 
No tocante à redução de impostos, a compe
tência era do Conselho Monetário Naciona1, 
isso no que concerne ao IOF, e, no que con
cerne ao iinposto de importação, ao Conselho 
de Política Aduan~ir:;l. _ 

As- demais condicionalidac:i,es _de natureza 
legal, provalvelmente, eram observadas pelos 
órgãos encarregados especificamente de ad
ministrar essas importações. 

Agora, a forma como efam feitas as articula
ções, confesso a V. EX que não tenho ~lemen
tos para lhe informar com precisão. 

O SR. MAURO BORGES-V. E><' •abe dizer 
qual a fonte ou as. fontes de recursos _empre
gados para essas importações govemamen
.tais? · 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU .:..._Bom. 
As importações normalmente eram feitas à 
vista, o que significa debitar reservas externas 
e creditar importações. Isso é feito sobre o 
balanço de pagamentos em a1guns casos -
confesso ao se.nhor que não saberia quais se
riam - essas importações, principalmente 
procedentes do Governo dos Estados Unidos 
e Canadá tinham financianiento. Agora. não 
saberia di2:er pelo menos de pronto, se essas 
importaçõeS foram ou não feitas com__finaocia_
mentos êXtemos. 

O SR. MAURO BORGES- A maiori.:i delas 
foi a prazo, de 2 anos. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - Isso 
com fmanciamento dos países. Mas, em al
guns casos, foram feitos à vista. Não são todos 

_ QS países que financiam a exportação de seus 
produtos agrícolas. Nós, por exemplo, não te-_ 
mos financiamentos para produtos agricolas, 
todas as nossas vendas são à vista. 

OSR. MAURO BORGES -Quem acompa
nhava esse aspecto financeiro; de recursos, 
que dizia que tinha ou não tinha? Quem -dentro 
do Ministério acompanharia iSso? 

O SR. .JOÃO BATISTÃ DE ABREU ~-Os. 
próprios órgãos que tinham a ~refa, a c:ompe~ 
tênda par~ adf!1in~strar essa~ _importações. 

OSR.MAUROBORGES-Outrapergunta:. 
o De(:reto-Lei n? 1.312 de 15 de fevereiro de 
1974 e a Lei n? 6263, de 1975 regulam o 
uso de recursos d~_ empréstimos Internacio
nais, neles está vedado o emprego de tais re
cursos para aquisição de a~mentos. No entan
!0. parte das importações de alimento_s foi feitã
a conta de tais recursos,-contra õ que eStabe=.
lecia a lei à 'época, quer dizer, houve ilegali8 

daàe. Há um parecer da ProcuiadOrlaGeral 
da Fazend~ Nacional e uma nota da Secretaria · 
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do Tesouro Nacional., cond~l)a_J;_ldo tal utiliza-
ção. _ 

O que V. Ex' tem a dizer a esse ~espeitn? 

O SR. JOÃO BATISTA DE.ABREU- Não 
conheço nem o parecer nem a nota do Te-
souro. 

O SR. MA.URO BORGES ,..,-_A quem caberia 
~onhecer, dentro do Ministério? 

'" OSR.JOÃOBATISTADEABREU-Certa
-niente ao Ministério de Estadà. oentro da es
trutura organizadonaJ do Ministério da Fazen
da, ambos os órgãos estão diretamente liga
dos ao Mjnistro de Estado. 

O SR. MAURO BORGES ~ Mas é -!=!aro 
que uma coisa dessa magnitude, dessas reco
mendações legais- re(:omendações não, leis 
- deveria alguém ter faiado com o Ministro 
ou representado a ele da ilegalidade. Uma pro
curad <ia, um órgão qualquer. 

O SR. JOÃO BATISTA D~ ABREU -Se 
os pareceres e a nota foram preparados, certa
mente foram levados ao Ministro. 

Na medida em que os dois órgãos se repÕr
tam diretamente ao Ministro. A,gora, gostaria 
de frisar que não conh_ecço nem o parecer 
_9a Procuradoria nem a nota que o senhor 
llavia mencionado. 

O SR. MAORO BORGe, - Mas a lei está m. . . 
Na condição de Secrt::tário-Geral e também 

na condição de Minist!o Jnter.ino, v.-_Ext rece
beu algum tipo de instrução de funcionários 
ou assessores ou conselhos quanto à jmpor· 
tação de a1imentos? 

O SR. .!OÃO BATISTA DE ABREU- Nesses 
casos em que sou siQnãtário desses votos, 
nunca tomei decisões, ou na ausência do Mi
nistro nunca convoquei esses 6rgãos especí
ficos para qualquer tomada de decisão. Todas 
as vezes que o fiz foi por orientaÇão do tituiãr 
da área. 

O SR. MAURO BORGES - Mas é uma 
queSÍão pessoal com V, Ex!', no exercido da 
função interinamente, apenas para esdareci
mento da metodologia, sem nenhuma inten
ção. Mas, houve alguma gestão junto a V. EX' 
para fazer de tal forma, por setores não partici
pantes do Governo? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não, 
em absoluto. 

O SR. MAURO BORGES - O SeiViço Na· 
cional de Informação alguma vez procurou 
V. Ex', teve interferência direta ou indiretamen
te nesses assuntos? 

O SR. JOÃO BATISTA DE AB!l!':_(J =-Não, 
curlosamente, o Serviço Nacional de Informa
ções nurrca me procurou por essa razão e 
nem por outras. 

O SR. MAURO BORGES -C. Mui\o bem. O 
Ministro Dilson Funaro passou a V. ~ infor
maçó.es sobre interferências indébltas em 
áreas de sua competência? 

Vou até dizer mais, o próprio Ministro, em 
depoimento à CPI da CóirupÇãb~ãfirmol.i ter 
assiruldo decretos sem a: neceSsária concor-

.. ' 

dância, _quer dizer, ele não ~stava profunda-
- lJleõ.te cOnvEinddo, mas por solicitações fortes 

ou imposiÇões de outras autoridades. Quer 
dlzer o próprio Ministro confessou -isso. Então, 
eu pergunto se -o Ministro passou a V. EX' 
informações sobre esse tipo de interferênda 
e são _mais ou menos ligadas às perguntas 
anteriores. - --

:O SR. JOÃO BATisTA DE ABREU- Não. 
em momento algum. 

O SR. MAURO BORGES - V_ Ex' \eve co
nhecimento dessa manifestação dele na CP! 
da Conupção? Sobre certas pressões que ele 
recebeu? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Nlio 
me lembro, a época, de ter visto_. 

O SR: MAURO BORGES - O Ministério 
da FãletiaãdlSj)unha de controle suficiente 
para controlar as tentativas de regularidade 
por- parte da iniciativa privada, nos diversos 
setorés de importação? Tinha meios? Na es
trutura do Ministério~ existem órgãos que po
dem verific~ isso, como irregularidades por 
parte da iniciativa privada? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- V. 
EX' acho que focaliza especificamente o pro
blema de abastecimento. Os órgãos na área 
de abastecimento que têm competência espe
cifica na fiscalização é a _Superitendênc:ia Na
cional de Abastecimento. Não sei se a Superin
tendência Nacional de Abastecimento tinha 
esse mandato, essa atribuição específica de 

acompanhar normalmente essas importa
ções, as decisões concernentes a essas impor
tações continham o ritual, a liturgia a ser ob
servada. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Sabi
damente, o Ministro Funaro estava assober
bado com as negociações da dívida externa 
e outr_os problemas. Ele pessoalmente lidava 
com as gestões de abastecimento e impor
tação? 

O-SR JOÃO BATISTA DEABRE-~•,hen
tendo que sim, pois eram, decisões ... 

O 8_IL~LATOR (Mau_ro Borges) - Ou ele 
delegava tudo? 

.0 SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - Eu 
não saberia dizer exatamente. O Ministro, o 
estilo do MLni_stro _ D~n Funaro SE!I'T'Jpr_e foi 
de tomar parte, _ele sempre teve wna marca 
muito importante nõ -seu temperamento que 
era de se envolver com tudo~O Ministro Funaro 
nunca foi de realmente passar ao largo das 
decisões. Ele realmente tomava deCisões as
sumta e a partir diSso ímãQinó-que essas deci~ 
sões eram tomadas ~lo próprio Ministro em 
conjunto com seus assessores. 

O SR. RELATOR (MaUro Borges) - Não 
-era V. Ex' que ocupava o lugar na segunda 
posição no Ministério, na Secretaria Oeral, e 
naturalmente teria conhecimento das coJsas 
mais importantes que passariam no Ministério 
ou não, ou fiCaria completamente_ isolado? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -Cone 
r~ a y. Ex" cíue desirlcumbiEi o mand~to 

que foi atribuíido pelo Ministro. O Ministro _ti~ 
nhain um sistema de trabalho, que lhe era 
peculiar, de apenas convocar os seUs ~ 
sares quando se tratasse de- matéria contida 
na área de competência de cada um. Esses 
órgãos responsáveis pela política de aba_steci~ 
mente não se vinC4lavarn com a Sécreta_ria 
Geral, se vinculavam diretamente com o Minis-
tro de Estado. -

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- V. Ex'. 
poderia rapidamente dizer basic~_arnente as 
funções da Secretaria Gerai? 

O SR.JOi\0 BATISTA DE ABREU- Com 
muito prazer. Eu inclusive tive a oportunid.:ide 
de relatar nesse papel que li, no iníc:io da nossa 
reunião, o primeiro mandato que recebi do 
Ministro Dllson Funaro Joi de montar, no Mi
rust.ério _da FaJ:~nda, _!:1m 6rgão eficieirt~ de 
execução financeira: âO Orçamento Oefal da 
Onião. Até então prevalecia no _MinjstéJjo da 
Fazenda um sistema muito arcaico de execu
ção financeira. O GoVerno Padecia de contro
les na execução orçamentária, o Govertib pa
decia de um sisterOa muito primitivo de conta
bilidade pública. E, no primeiro momento, re
cebi a incumbência de co_ordenar e montar, 
no Ministério da Fazenda, esse sistem~._E fize
mos com maior entusiasmo, dado "que era 
uma preocupação que já vinha a longo tef!lpo, 
já do Governo Figueiredo, do GovernO anterio_r 
e infelizmente não foi factível~ não foi -viável 
a implatação desse sistema. E o MinistrQ: Fu· 
naro entendendo da ímportâncía que tinha pa· 
m: o- País da implantação desse sistema _mE 
deu, então, O mandato de executar essa tarefa. 

No primeiro momento fizemos a con~epçâo 
da atual Secretaria do Tesouro com o objetivo 
de uma centralização das contas do Goverrlo, 
até enWo pulverizadas no Banco do Brasll em 
quase 3 mil ou 4 mij contas .distintas, sem 
absolutamente nenhum controle na sua movi~ 
mentação, propiciando inclusive ~ iPstitl.tiçào 
do flot dessa administras;áo precária, monta
mos um· sistema CUja concepção era unific_m 
o--sistema, um. a um, em uma única conta, 
de modo que to-das as mçyimentaçõe.s_ do Te
souro Nacional se fizessem através dessa con
ta única. E isso é, essa conta receberia créditos 

_e"débJtos_Qe_ta!_form~_ que, findo o dia, os 
saldos existentes seriam automaticamente 
transreridos para o Banco Central. 

Isso exigia um sistema importante e pesado 
de processamento de i::lados e_ foi ym investi· 
n1ento grãnde que o Ciovemo Federal fez. Po
réln, um Ponto qUe gOstaria de salientar com 
V. Ex' é que os dois primeiros meses de funcio
namento já foram suficient_~s para cobrir todos 
oS cUStós do investimento, em ,função das per· 
das que vinha amealhando Q Tesouro Nacio
nal, pelo fato da pulverização dos seus r_ecur~ 
sos nos Bancos ~nc:arregados da administra
ção das contas do Tesouro Nacional. 

Esse trabalho também compreendeu_ uma 
separação do _Banco do f3rasil e do Banco 
Central. O refac!onamento do Banco do 6rasü 
com o BeinCõ Cehfral era feito através de um8 
conta de rt'IQ\'Ímento, onde a instituição ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sr. Mi
nistro, V. Ex' explicou muito claramente. Que~ 
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ria saber não tanto sobre essa inovação que 
parece realmente ter dado grandes resultados, 
mas gostaria de saber as funções normais, 
providências, etc?: · --

0 SR. JOÀO BAPJlST A DE ABREU ~ E_11! __ 
o que estava dizendo, ~minente Senador Mau
ro Borges. Executamos essa tarefa inicial, que 
seria a supervisão da implantação desses 6r
gaõs, bem como a supervisão da execução. 
Posteriormente, com a criação _da_ Secretaria 
do Tesouro, ela passou a se vincular também 
dfretamente ao Mintstto. 

Então, concluindo ess_e mandato que~me 
foi dado no início da minha gestão, fui encarre
gado de administrar o Ministério <;la Fazenda. 
Como V. Ext- sabe, este ,é um Minlstédo_de 
grande porte, com uma gama muito variada 
de funções, todas de grande importância. Pas
sei a responder por toda parte administrativa 
do Ministério, incluindo a supervisão do fun
cionamento de todas as delegadas do Minis
tério implantados em todos os Estados_ da Fe
deração, bem como do serviço clo patrimônio 
da União, e continuei dando essa supervisão 
da execução da política financeira, a despeito 
da criação da Secretaria do TesourO, ficar vin
culada diretamente ao_Ministro de Estado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito 
bem! Quer dizer que, em síntese, V. EX' não 
tinha um curso normal de informações de na
tureza administrativa sobre a execução do Pla
no Cruzado? O que V. EX' sabia a respeito 
do Plano Cruzado, no que se refere à impor
tação de alimentos? Não havia um canal siste
mático de informações _que passasse por V. 
Ex' soubesse_ eventualmente, como qualquer 
cidadão? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU - Diria 
que sim, dado que os órgãos todos eram vin
cu]ados diretamente ao Ministro, 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Multo 
bem! Quer dizer que não havia, do ponto de 
vista funcional, nenhum canal ligado a impor
tação de alimentos que passasse necessaria
mente por V. Ext? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABRW ~ _Nã~º' 
absolutamente nenhum. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Diante 
dessa declaração, muita coisa fica prejudica
da. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Real
mente, lamento, nessa área específica, não 
poder subsidiar a 'Comissão com informações 
relevantes dado que, como disse e tenho acen
tuado, a minha missão no Ministério da Fazen
da foi, de certa forma, ligada mais à área admi
nistrativa; quer dizer, à administração interna 
do Ministério, bem como essa supervisá() n:a 
área financeira. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)- Essas 
reuniões que se faziam, referentes ao Plano 
Cruzado, eram muito limitadas ao Seap!Onab, 
ou setores mais importantes dO Ministério par
ticipavam também? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não 
havia, digamqs uma junção, uma_ conexão tão 

estreita .. As reuntões sobre o Plano Cruzadc 
eram feitas e:m Junção _dos pontos, ou dos 
problemas. ou dos desvios ocorridos. Ocor

. riam, com freqüêrlCía, -reUniões na áfea flllan-
ceira, de política monetária, de política fiscal, 
mas não necessariamente havêlldo uma 1~
ção estrita com as demais áreas. Reuniões 
de conjunto não necessàriamente aconteciam 
porque se tratava de matéria realmente bas
tante diferente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Uma 
outra pergunta: a direção do Ministério da Fa
zenda tinha controle sobre as ações dos ór
gaõs subordinados? Que falar sobre as emis
sões de guias de importação da Cacex, além 
de limites r~oáveis? A Ça,c~ teve um período, 
sobretudo no caso de arroz, no qual expediu 
praticamente s_em controle, uma quantidade 
excessiva de guias de importações. Pergunto: 
Qual "é o controle? É um órgão autónomo 
que faz como quer, ou tem alguém acima 
dele, que fiscaliza? V. EX' sabe me dizer se 
o Minístério teria meios de controle? 

- O.SR. JOÃO BATiSTA DE ABREU- Pelo 
que me -é ·dado conhe.cer, eminente Senador, 
essas iniciativas-eram tomadas com base nu
ma dedsão específica êl.a área de abasteci
mentQ, Os órgãos administrativos cumpriam, 
pelo que sei, as determinações e os rituais 
estabelecidos nas decisões._ .cujo fórum eram 
os órgãos ligados à política de abastecimento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Foram 
identificados vários casos _em que as decisões 
tipicamente _do Clilab passaram a ser asstk: 
midas por funcionários qualificados _do Minis
tÊldO, quer_ diter, houve uma fuga, digamos 
assiin, do controle do Cinab propriamentE!, 
com reJação ao óleo, para pessoas_que exer
ciam cargos no Ministério. Havia alguma 
orientação do Ministro neste sentido, para que 
se tolerasse esse tipo de coisa? 

O SR.-JOÀOC BATISTADE ABREU- Não 
-t~e seja d.o meu conhecimento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Nos 
mais de trinta depoimentos desta Cdniissão, 
há unanimidaâe em reconhecer que as deci- _ 
-SOes sobre definições de preços Para venda 
de produtos importados e em estoque regu
lador do GoVerno Federal, eram privativas do 
Miiifstéilo, .. mais especificamente do Seap; 
Qual a unidade administrativa que determi
nava tais preços, quando diziam, geralmente, 
que o preço era problema do MinistériO: era 
o_ Cinab, a Se~p; a Secretaria-Geral, ou o pró
prio Ministro? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não. 
Certamente, não a Secretaria-Geral, porque 
qualquer decisão concernente a àrea. Nesse 
sen~do, não tenho como informar prec~
mente a V. EX 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Quer 
dizer que V. EX.', pessoalmente, mesmo nos 
periodos de interinidade, nunca foi chamado 
a opinar sobre a questão de preço; definir qual 
a solução e o preço? 

OSR..JOÃOBATISTAABREU-Conforme 
informei ~ v_. Ext nunca tomei iniciati'{,a ~e 

qualquer reunião para debater, discutir ou to-_ 
mar decisão sobre assuntos de área. 

O SR. RElATOR (Mauro_Borges) ::-No pe
ríodo_ em que V. Ex' exerçeu interinamente 
o Ministério, não houve consulta diretamente 
a V. Ex' sobre isso? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não 
Absolutamente, nenhuma. 

O SR. RELATOR (Maun;i Borges)- V. EX' 
sabia, inais oU irienos, o que a lnterbrás f~a 
nessa questão de importação? QUal era o seu 
papel? - __ 

OSR.JOÃOBATISTADEABRJ;:IJ.-.N""ca 
tive qualquer cantata ou reunião com a lnter
brás, com eSSe objetivo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -V. EX' 
nUnca teVe- COntãtO Cóin a lnterbr:á_s dire~
mente, nem indiretaffierite, ·atravéS-dO Seap/ 
anab? -

O.SR. JOÃO BATISTA DI;: ABRE;U- Não, 
absolutamente nenhum. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sr. Pre
sidente, deixo cfe fazer un;1a série de perguntas, 
.diante das declarações de S. EX, de completo 
isolamento dessa questão; assim, não adian
taria repetir aqui. 

O~SR. RELATOR (Mauro Borges)- V. Ex', 
na ocasião ocupando o cargo de Secretário 
Geral do Mln~térlo, na condição de Ministro 
em exercício, assinou o voto Cinab n~ 43/1986, 
no qual propunha a importação de )50 mil 
toneladas de leite em pó desnatado, de 50 
mil toneladas de butter oU. V. Ex' participou 
diretamente com o' exercício_ da sua autori
dade como Ministro interino e, como uma das 
justificativas, é mencionado no seu voto o qua
dro sinistro que a falta de produto poderia 
provocar. QUe quadro sinistro" -é- esse a que 
V. EX' aludiu? 

O SR: JOÃO BA TISIA_DE~AB_RE(J .,-, VoJJ 
ser franco com V. Ex". Confesso que está tão 
remoto esse episódio, que eu realmente não 
me leffibro. Como teT.!ho_ã<:entuado- "insistO 
- sou signatário -do voto Onab, mas o fiZ 
obedece"ndõ- dgoroSainent_e-àS _decisões do 
Ministro Titular. Com a fnaíor humildade infor
mo a V. Ex' que não fenho _condiÇões. de pres
tar informação relevante_ para o eventual co
nhecimentO da Comissão. 

O SR. RELATOR (Mauro B_orges) -O voto 
que V. EX' aSsinou também r:nendona a morte 
de milhares de_ matrizes em todo o Território 
Nacional, para justificar tão grande mlume de 
compra. Com base em qUe elementos_ V. EX 
se basepu para justificar tal mortandade? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Per
doe-me, mas tenho dificuldade até em distrl
buir matrizes. Realmente confesso a V. Ex" que 

-naO ténhõ-COOdiÇOes de prestar informações 
precisas sobre isso. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-Temos 
aqui urna investigação feita posteriormente. 
RespondendO à CP! sobre essa questão, a Se~ 
cretaria Nacional de Defesa Animal do Minis
tério ~a Agricultura, desautoriza_ a tese da mar-
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te de milhares de matrizes produzindo um 
quadro sinistro. Quer dizer queY. Ex", natural
n:tente exercendo um cargo de forma interina, 
foi induzido por informações a encampar es

. ses fatos que foram negados pelo próprio Mi
nistério, pelo setor de Defesa An!rnal? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Con- . 
fesso a V. Ex!' que nem saberia' dizer se havia 
ou não a çomunicação desse órgão especia
lizado sobr~ a_ incooveniência da importação, 
por conta de que uma das razões que mativa
ram-na era fa1sa Não tenho lembrança. Esses 
votos normalmente eram submetidos ao Mi
nistro de Estado, em razão da dificuldade de 
reunião com maior periodicidade dos órgãos 
encarregados. A&sim era na área do Conselho 
Monetário e na área do Onab. Lamento mas 
realmente não tenho condições de informar 
a V. Ex' com precisão sobre is,so. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Depoi
mentos prestados à .CPJ pelos técnicos respon~ 
sáveis pelo leite da Seap, Dr. Cãrl)'le Ramos 
e Dr. Enéias âe Ávila, indicaram nesse dados 
de imp-ortação, até 100 mil toneladãs· de leite 
em pó desnatado para atender às necessi~ 
dades de consumo complementar durante a 
entresafra. Por que V.~. sabendo que já havia 
sido autorizado a importação de quase 70 mil 
toneladas para 1987nb-184mil menosJ 16 
toneladas o que dá exatamente isso - ainda 
assina, em um voto a mais, autorizou de uma 
úriiCa Vez, a im-portação de mais 150 mil tot1e
Jadas para 1987, além do que já estava? 

O SR JOAO BATIS"LA DE ABREU - Eu 
disse a V. Ex': esse voto foi assinado com 
base nos pareceres dos órgãos_espedalizãd6s, 
porém não saberia dizer: a V. Ex" se e_ss_es t~ci1i
cos que foram ouvidos aqui na Cç:missão, se 
pronunciaram à época e: se .es.se pronuncia~ 
menta fazia ou não parte do processo que 
me foi levado. 

Çl SR. i<E!.ATOR (Mauro Bene.vides) ~ O 
excesso das al!torizações é. _tão patente -que 
o Brasil teve de reexportar leite em pó e usai-
o butter oU para fins menos nobres do que 
os previstos e, mesmo assim, o estoque de 
blltteroU em poder da Cob_ai erri 31 de dezem~ 
bro de 1987, e_ra_ainda de 21 mil tõneta~as 
-e acredito que ele& n&o sabem o que faz_~r 
com ~nto butter o11 V. ~ vê, então, o tiPo 
de organização, o tipo de assessores que V. 
EX' teve. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREQ .:__~Não 
eram bem assessores da SeC-retaria Geral. Já 
disse e repito que sempre tive o maior respeito 
pela equipe do Ministro Dílson Funaro; o meu 
relacionamento com a equipe do Ministro Díl
son Funaro sempre foi muito correto e nunca, 
em momento algum, na minha permanência 
no Ministério da Fazenda, exercendo a Secre
taria Geral vi, ouvi ou percebi quãlquer colsa 
que pudesse representar qualquer compro~ 
metimento moral ou ético da equipe do Minis
tro Dilson Funaro. Essa a razão por que assinei 
todos esses votos, mesmo não tendo partici
pado diretamente do processo de decisão. 

O SR. RELATOR (Mauro 6_orges)-Tenho 
que insistir - V. EX'!' me desculpe - nestas 
perguntas exatamen_te no período em que V. 

Ex' era_ Ministro; tinha as responsabilidades 
de Ministro. Corri que base contava V. Ex" para 
entregar, neste mesmo voto~ metade 9a quan
tidade do leite em pó desnatado à Span? -

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Como 
--disse v. Ex', eu o ftz. baseado num parecer, 
numa orierltação dos órgãos especializados 
encarregados do Ministério da Fazenda. 

O SR. RELÁTOR (Mauro Borges)- V. EX' 
realmente não achou d~ec.es.sária qualquer 
Vefi.frcaçao,- õU- fiscalização, um as_sesso_ra· 
mento ·mais pesSoal a V. Ex~ que pudesse es· 
darecer e não induzir - digamos - V. EX' 
a Ser o respOnsável pela assinatura dessas irri~ 
portações tão excessivas. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -V. 
E.xf que já desempenhou funções públicas re
levantes sabe muito bem que o processo deci~ 
sório terá inevitavelmente que se assentar na 
confiança. Em administração ou se confia ou 
não se confia E semp~e administrei com base 

- na confiança, e c=onfiava e continuo confiando 
no grupo que assessorava· o Minisb:O Dílson 
Furano. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-:- Com 
relação à importação- do milho argentino v: 
Ex' tem_ alguma lembrança de como é que 
deco!!eram os .fatos. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não; 
exatamente pelas rezões já expostas anterior· 
mente. Todas essas decisões, talvez não as 
decisões, mas a formalização dessas dedsões 
sempie tiVeram comO base, como fundamen· 
to os pareceres das áreas espeda1izadas. Con
fesso que, no momento, não tenho condições 
de responder predsarnente a V. EX' 

O SR. RELATOR (Mauro Borges}- Dentro 
do np:;so_País ~ CFP e:ra conh<::_ç:edora do feriô
meno-da nova lei agríCola nos EstadoS Unidos 
que-afetou o problema e teve reflexo no mun
do todo. E ela não foi ouvida. V. EX' se lembra 
desse detalhe, por que não se consultou_ a 
CFP? 

O SR.JQÃO BATISTA DE ABREU- Não; 
infelizmente nao. . 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) -Foi 
V. Ex" que autorizou Õ deslocam~nto do milho 
argentino do Rio Grande do Sul e dos Estados 
vizinhos para o No_rdeste. FOi v: Ext que aütO:. 
rizou? - - -

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Digo 
a V. Ext que _eu nãO _rne lembro. Se o fiZ ~ 
como dis&e e tenho insistido ~ foi com base 
na orientação e na assessoria- dos órgãOs es~ 
peciaJfzados. 

0..5R. RELATOR (MaUro BorgeS)- Houve 
o Washout do milho argentino de 87 mil tone
ladas. Não fa1aram com V. Ext também sobre 
isso. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não 
que me re~o~~e. o _ " _ _ 

O SR. R~TOR (Mauro f?orges)_- Essas 
operações causaram reaJmente prejuítb à Na~ 

-ção. Como V. EX' avaJioti o-Washout dõ milho 

americano, também, de 50 mi] toneladas. 
Também V. EJcl' não se recorda?_ 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não; 
em absoluto . 

. O SR. RELATOR (Mauro Borges) Na idéia 
de importar o milho argentino, não houve con~ 
sulta a V. Ex!? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Emi
nente SenadOr, tenho inistido que participei
do processo decisório, porém como Ministro 
interino eu formalizei essas decisQes e o fiz 
sempre com ba&e ~ __ indicações.e nos pare
ceres dos orgãos especializados, já disse a 
V. ÕC' e insisto, na administração pública e 
não só na administração pública, a decisão, 
inevitavelmente, tem que ser tomada, às vezes, 
peta rapidez c.om que se exige, com base na 
confiança, com base nas indicações _dos ór
gãos especializados. Não quero, em absoluto, 
dizer com- isso; e mio tenho nem elementQs. 
para ta], que essas decisões foram corretas; 
incorretas. Absolutamente, não entro em_juízo 
de valor nenhum. 

Foram praticados erros, provalvelmente 
praticados na vida; a cada momento nós prati
camente os nossos erros. Mas não quero, ab
solutamente, entrai' em nenhum juízo dev.,!or, 
nem tenho elementos para fazê-lo. 

Agora todas essas decisões que tomei, na 
condição de Ministro interino, foram todas ba
se_adas em parecere's, indicaçÇ)es, nos dados 
especializados. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - COm 
base nas indicações do Seap e Cinab. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Prova
velmente sim! Certar(lente, sim, porque ... 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) - É o 
órgão encarregado. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU-Pelos 
órgãos encarregados dentro da estrutura do 
Ministério. E_ c:::omo também acentuei, nunca 
militei nessa ár_ea. Inclusive nem teria condi
ções de ayaJiar, fazer avaliações pes_soais, dado 
que minha área de atuação dentro do Gover
no, desde ~ue entrei no Governo, foraro ei1J 
áreas c0mpletamente-estri3nhas. -,-----

0 SR. RELATOR (Mauro BOrges) - Pai_?_ 
não. 

· Q arroz estiariQeii'9 por apresentar preço 
muito baixo, po-deria: ter sido trlbutad_o de for
ma a equalizá-lo com o produto nacional, o 
que era perfeitamente possível, dado o nível 
de preço fixado para o congelamento. Por que 
isso não foi feito? O que permitiu que o ganho 
com a importação fosse repasSado aos-distri· 
buidores e supermercadistas, cuja margens 
pularam da margem normal de 8%, para 18% 
a 20%. T ambé, V. Ex" não (oi informado disso? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não. 
Não tenho informação. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) - Não 
t€:i1ho rl18is nada a_pergr.intar, Sr. Presfdénte. 
Muito obrigado, Sr. Ministro. -

O SR. JOÃO BATISTA DE ABRÉU -Muito 
obrigado a V. Ex' - · 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)-
Nós gostaríamos de encaminhar uma indaga
ção a respeito da maquiagem da balança de 
pagamentos, que ocorreu nesse período, basiR 
camente de agosto a dezembro de _86, e cujos 
valores foram sendo computados menores, 
os valores de importação, para que isto provaR 
veJmente oferecesse um superávit bem maior 
do que real. E n6s gostariamos de indagar 
do Sr. Ministro algumas considerações sobre 
essa questão e que o Ministro poderia nos •.. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -Em)' 
nente Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu _Çªmeiro) ~ 
Foi bem identificada_ a indagação, não é? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU -
Acompanhei esse fato pela imprensa. E à épo
ca jâ me encontrava em Minas Gerais .. 

Agora, se V. Ex' me permitir uma suQestão? 
A Comissão_ certamente já fez, mas acho 

que o correto seria endere_çar essa questão 
aos órgãos hoje encarregados ou com com
petência específica, para a administração das 
importações e exportações, que no caso do 
Ministério da Fazenda seriam a Cacex- ear~
teira do Comércio Exterior do Banco do Brasil 
- no tocante às exportações e a Secretaria, 
da Receita Federa1, no tocante às-importações. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Nós agradecen:tos a sugestão. Mas apenas 
queremos saber da sua parte, como SecretáM 
rio-Geral do Ministério, se tinha conhecimento. 
Porque afinal, isso era uma questão que dizia 
respeito à questão das contas e à questão 
de um valor que deveria ter muito a ver com 
o Ministério naquele momento. E daí, então, 
o sentido da indagação. 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Con
forme indiquei a V. &1', tomei conhecimento 
desse fato posteriormente pela imprensa. E 
lamento não ter elementos para informar a 
V. EX', Sobre quais teriam sido as motivações, 
enfrn, o que teria movido os órgãos compe
tentes do Governo a subestimar esse resultado 
dã balança comercia1. 

O SR. PRESIDE!'ITE-(Dirceu Ca.meiro)_-
V. Ext teria mais alguma consideração ou in
formação a prestar à Comfss_ão_que não lhe 
tenha sido perguntado, mas que é importante 
para o esclarecimento dos fatos e que v. Ex' 
tenha conhecimento? 

O SR. JOÃO BATISTA DE ABREU- Não, 
especificamente. Tornarei a liberdade, cóm 
sua permissão, de d_epositar junto à Comissão 
esse documento que V. EX' me· autorizouJer, 
no início desta reunião, que estabele,J:e a mi
nha posição funcional, no Ministério da Fazen
da e a delimitação dos meus mandatQS, das 
minhas tarefas no MinistériO da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cainelfo).
Bem; não tendo mais outras indagações a fa
zer, encerramos esta reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, agradecendo o de
poimento do Sr. Ministro João Batista de 
Abreu e agradecendo também a participação 

-de todos aSsessores e parlamentares nesta 
reunião. 

Está encerrada a reunião. 

23~ Reunião, reallzada 
em 9 de maio de 1989 

Aos nove dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e nove, às nove horas e cin
qüenta e dois minutos, na Sa1a da Comissão 
de Relações Exteriores do Senado Federal, 
-presentes os Senhores Senadores Dirceu Câf_
neiro,_Nabor Júnior, Jósé Paulo Biso!, Mauro 
Borges, Saldanha DerzJ, Melra Filho, Gerson 
Camata e Louremberg Nunes Rocha reuniu
sea--cotnissão Parlairientar de Inquérito desti
nad_a a apurar as irregularidades e seus res
pori.SâVéís pelas importações de alimentos por 
órgãos governamentais. 

O Senhor &esidente declarou abertos os 
traba1hos convidando o Senhor Senador Mau
ro Borges para tomar parte da Mesa. O Senhor 
Senador ~uxo Borges levanta uma questão 
de ordem sobre a sua incompatibilidade polí
tica com o depoente e solicita ao Senhor Presi
dente que indique um relator Ad Hoc para 
a presente sessao. O Seriador Dirceu Carneiro 
aceita as suas ponderações e indica o Senhor 
Senador José Paulo Biso! para a função. 

Em seguida, convida o depoente, o Senhor 
!ris Resende- Ministro de Estado da Agricul
tura, para fazer o juramento de praxe. 

_ ProsseguindO, o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Sénhor Senador José Paulo 
Biso!- Relator Ad Hoc, que explica a obriga
ção histórica desta Comissão e a relevancia 
de se descobrir a normalidade das estruturas 
da Administração. Solicita ao depoente que 
explique da necessidade da importação de aU
mentos, dos quantitativos anunciados, do 
abandono das .licitações, dos meios normais 
de aquisição e adoção do pro-cesso mais dire-
to. O depoente relata os eps6dios ocorridos 
durante a importação, suas concordâncias e 
divergências e os excessos havidos. 

o Senhor-ReJ&tor-pede esclarecimentos à 
Assessoria da Comissão. 

Satisfeitas as suas iil.dagações, o Senhor Se
nador José Paulo Bis61 comenta das estru
-turaS viciadas CH.ando o cciso dos votoS aProva
dos adreferendum', _quare11ta e dois dos cin
qüenta e cinco votos, e a urgência alegada 
que dependia do interesse de alguns. 

O Sr. Presidente indaga ao Plenário se a1-
9Uéln-qiler fazer uso da palavra. Não havendo 
interesse, o Senhor Presidente retoma as inda
gações e aproveita a.oportunfdade para cobrar 
do S!mhor Pedro Dantas ~Presidente da Co
bal, documentos que ficaram de ser enviados 
à esta C9missão, quando do seu depoimento. 

OS SenhoreS Parlamentares Denizar Amei
ro_. __ Nabor Júnior e Mauro Borges agradecem 
o CPmparecimento do Senhor Ministro e te
cem algumas considerações a respeito do de
.põiinerito e do relat6r1o 'fmal. O Senhor Pedro 
Dantas - Presidente da Coba1 e o Senhor 
Celio Porto - Diretor de Planejemanto da 
:FP, prestam alguns dados à Comissão. 
_ Naáa mais havendo a tratar, o Senhor Presi

dente encerra a reunião e, para constar eu 

Geide Maria Ferreira da Cruz - -As$istente 
da ComisSão, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação juntamente com os 
apanham-entos -ütqUigráficos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Declaram_os çlbertos os trabalhos desta Co
missão Parlamentar de inquérito que apura 
questões relacionadas com a importação de 
alimentos no ped"odo do Plano Cru_zado. 

Em quinze meses, de-):SiieTro de 1986 a 
março de 1987, foram importados 5 milhões 
e 750 mil toneladas de alimentos, envolvendo 
em tomo de um bilhão _e_ seiscentos milhões 
·de dólares. 

Hoje, ouviremos o Ministro da Agricultura. 
Convidamos o Senador Mauro Borges para ... 

O SR. MAURO BORGES - Uma questão 
de ordem, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, até o momento tenho ouvido 
quase todos os depoentes, entretanto, eu pedi
ria a V. EX' -qUe me dispensasse desta tarefa 
hoje, devido as minhas notórias incomp-ati
bilidades políticas com o depoente de hoje. 
Eu gostaria que V. Ex~ indicasse outro Relator. 
Eu ficaria aqui na condição de membro da 
Comissão. 

O sR. PRESIDENTE (Dirceu Cãmeiro)-
V. Ex' levanta esta questão e a Presidência 
compreende. Consulto o Senador José Paulo 
Biso! se pode trabalhar como Relator nesta 
reunião (Pausa). Convidamos S. Ex1' para que 
faça parte da Mesa. 

Convidamos, "então, _o Sr. MinistrO para vir 
à Mesa fazer o juramento de praxe para dar
mos início aos nossos trabalhos. - -

O SR. fRIS REZE_NDE -Juro, como dever 
de consciência, dizer toda a verdade, nada 
omitindo do que seja do meu conhecimento 
sobre quaisquer fatos relacionados com a in
vestigação a cargo desta Comissão ParlamenM 
tar de Inquérito, destinada a apurar irregula
ridades e ~us responsáveis pelas importações 
de a1imentos por órgãos governamentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenha a bondade 
de sentar-se. 

A sistemática de trabalho desta Comissão, 
e que durante todo o seu período de trabalho 
foi adotado, é de o Relator proceder de pronto 
às indagações que houver por bem fazer aos 
participantes, aos depoentes, aos convidados. 
De modo que passamos de imediato a palavra 
ao Relator, Senador José Paulo Biso!, para 
que proceda às indagações que achar conve
nientes. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biool) -Sr. 
Ministro, em primeiro ll!gar ficou claro, teste
munhamos todos que estou aqui em uma cir
cunstância exce_pdonal, substituindo- o que 
é impossível- a competência do Relator da 
ComiSsãO, Senador Mauro Borges. _ 

Vamos formular ~as perguntas e o en
caminhamento é feito - isso precisa ser dito, 
porque gosto das coisas transparentes - o 
encaminhamento é feito pela Assessoria. Po
dem as perguntàs conter alguns elementos 
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aparentemente agressivos -pode acontecer 
- mas não acredito que contenham. 

Quero dizer a V. Ex!' que esta ComisSão, 
como tantas outras que tratam de problemas 
negociais, sobretudo de caráter internacional, 
neste País, ela tem uma obrigação histórica, 
a meu ver, de denunciar as estruturas. O meu 
ponto de vista, a denúncia das pessoas, a sub
jetivação das responsabilidades é importante 
mas, prioritariamente, mais relevante é desco
brirmos quais as estruturas, sobretudo estru
turas consuetudinárias. que realmente fazem 
com que a Administração deste País não se}a 
normal. Porque hoje acho que é da consciên
cia da Nação brasileira que nós não adminis
tramos normalmente, e que isso está vincu
lado a um certo costume. Muda Partido, muda 
pessoa e_essas estruturas consuetudinárias da 
Administração permanecem. Se conseguir
mos, um dia, denunciar essas estruturas que 
estão ligadas a uma legislação, isso vai nos 
oportunizar, e teremos a possibilidade de 
transformar-las. E isto é _que pode nos auto
rizar a construir um Brasil diferente. 

Cóm-eSsaS estruturaiS - e esta é urna con
vicção minha, Sr. Presidente -, não vamos 
mudar este País! E esta Comissão está desven
dando coisas que confirmam esta teSe. 

As perguntas que vou fazer, Sr. Ministro, 
estão informadas de respeito e consideração. 
Mas elas também estão informadas do obje
tivo de alcançar esdarecimentos sobre ques
tões que estão vinculadas ao mau funciona
mento estrutural da Administração brasileira. 
Essa explicação eu gostaria de fazer para ser 
bem entendido em algumas hipóteses qu'e 
possam aparentar alguma agressividade ou 
subintenções. Sou uma pessoa transparente! 
Se V. Ex" entender que há subintenção, por 
favor, denunde a pergunta para eu ver se há 
ou não, certo? 

Minha primeira pegunta, sr: Miilistro, é se 
V. Ex" entende que, independente dÕ Plano 
CruzadO, o País deveria importar alimentos. 
Minha pergunta é de um modo geral em tese. 
A importação de alimentos é feita ~dusiva
mente em razão de um fator, a necessidade? 
Ou existem outros fatores qUe impõem essa 
importação? E vinculação desse processo de 
importação, da forma pela qual são elabo
radas as decisões de importar com o Plano 
Cruzado? -

O SR. [RIS REZENDE --s,; Presidente, Se
nador Dirceu Carrieiro, Sr. Relator, Senador 
José Paulo Biso!, demais Senadores, Srs. De
putados, Senhoras e Senhores:_ 

Primeiramente, quero deixar regiStrado os 
meus cumprimentos a esta Comissão, ao Se
nado Federal, especialmente pela sua criação. 
Sempre que vejo autoridades, quer sejam elas 
do Ex-cutivo oú. do Legislativo, preocuPadas 
com a moralização administrativa, sinto~me 
realizado, porque, na verdade, o maior mal 
da Administração Pública, que tem angustiado 
o povo brasileiro, é a corrupção, é a irrespon~ 
sabilidade, é a insensatez por parte daqueles 
que administram a coisa pública neste País. 
· Sr. Presidente. assumi o Ministério da Agri

cultura em meados de fevereiro de 1986, épo-

ca em que o setor produtivo rural se achava 
extremamente desorientado com a estiagem 
que se prolongavã -no Centro-Sul do País. re
gião responsável pela malar parte da produ
ção de grãos no País. Quando assumi o Minis
tériÓ, daí a poucos dias, era criãdo o Conselho 
lnterministerlal de Abastecimento, integrado 
também pelo Ministério da Agricultura. Este 
C()nselho passou a substituir, em algumas 
àreas, o Conselho Monetário Nacional, que, 
há poucos dias, ãntes da minha chegada ao 
Ministério ·da Agricultura, já havia autorizado 
a importação de alimentos, especfficamente 
de arroz e, salvo engano, de milho. Na primeira 
reunião do_ Conselho Monetário Nacional, do 
Conselho lnterministerial de Abastecimento, 
constava da pauta dos trabalhos da reunião 
uma série de votos apresentados pelo próprio 
Mini5\l'o da Fazenda, dentre eles o voto que 
autorizava a importação de 500 mil toneladas 
de arroz,_ além daquelas autorizadas pelo Con
s_elho Monetário Nacional, aliás, 500 mil pelo 
Governo, e. ilimitadamente, autorizava a inicia· 
tiva privada, também, a importar arroz, cujo 
o de 90 dias, com alguns itens que tinham 
como objetivo proteger o produtor nacional, 
ou seja, a equalização pelo Imposto de Impor
tação, pelas taxas alfandegárias, de tal modo 
que o produto externo não concorresse çom 
o produto interno. 

Naquela reunião, embora com apenas vinte 
dias de Ministério, eu me senti preocupado 
e me insurgi contra aquela proteção. Na r"eu
nião acertou-se que o POder Público não im
portaria as 500 mil toneladas, mas justificava; 
a justificativa do proponente de que a iniciativa 
privada jamais importaria excesso, que nunca, 
neste País, a iniciativa privada incorreu no erro 
de importar excesso, porque os prejuízos eram 
fatais. 
---Respondendo à pergunta. Dois motivos le
vavam as autoridades responsáveis pelo abas
tecimento, a se preocuparem com o abasteci· 
menta e, conseqüentemente, com a impor
tação de ~imentos: primeiro, era a estiagem 
prolongada. Ainda me recordo que nesse dia 
o Ministro da Fazenda, na época Ministro Fu
naro, dizia que foi procurado pelos três Gover
nadores: do Rio Grande do Sul, Jair Soares, 
pelo GoVernador de Santa Catarina, Esperi~ 
dião Amim ~ pelo Governador do Paraná, hoje 
Seilaclor_JOSé Richa. Esses três Governadores 
vieram, diante da responsabflidade que pesava 
sobre seus ombros, comunlcêU' ao Governo 
Federal que Os_ estragos pela e!stiagem eram 
extremamente grandes e que o Governo se 
preYerUSse,- p-õrciue o brasileiro lria passar fo
me, Então, eledizia,diantedeuma advertência 
dessas, -por parte de três Governadores dos 
Estados responsáveis praticamente por 40% 
da produção nacional: não temos outro cami· 
nho senão nos prevenlr. 

Diante disso, ninguém naquele Conselho 
podia fugir ao apoio parcial ao Ministro da 
Fazenda, que era o responsável clireto pelo 
abastecimento neste País. 

Não sei se a resposta satisfez ou ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - O ~ 
Prano Cruzado explica um pouco esses mon-

tantes, 500"-mll toneladaS -de arroz pelO-Gover
no e inteira liberdade ... ? 

O SR. fRIS REZENDE- Nesse cfiá o Minis-
tro da Fa,ienda ainda expunha um presumível 
crescimênto da demanda interna. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!)- Pre
sumível à época, não estava ocorrendo _ainda? 

O SR. ÍRIS REZENDE - Estava há quinze 
dias do Plano Cruzado. Uma vez que o Plano 
Cruzado ia aumentar a renda do trabalhador 
brasileiro e, conseqüentemente, aumentaria a 
demanda de alimentos. Então seria esse au
mento da demanda, do consumo e a redução 
da produção ... 

Eritã6~ 5eria esse aumento da demanda, do 
cohsumo e a redução da produção que justifi
cavam para ele a apresentação daquele voto. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - V. 
EX" disse que dectdiu não importar os quanti
·tativos anunciados. 

O SR. DEPOENTE (Min. fris Rezende) -
Não, no voto constava 500 mil toneladas pelo 
Governo, e quanto a iniciativa privada, estava 
livre. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Ne- · 
nhum limite. 

O SR. DEPOENTE (Min. fris Rezende) -
Levando em conta que a iniciativa priVada ja
mais importaria exageros, porque incorreria 
em prejuf~s, e que a equalizaç!o dos preços 
externos com os preços internos impediria 
que se praticasse injustiças _com o produtor 
nacional, o que, lamentave_Imente, não __ ocor
reu, a equalização não foi feita, esses prazos 
para a internação do produto exportado não 
foi respeitado, foram prorrogados freqüente
mente e deu no qu~ deu. Agora, deve se salien
tar, também, que a safra considerada frustrada 
surpreendeu todo mundo, todos os. órgãos 
encarregados, especializados em levantamen
to de safra foram surpreendidos com a recu
peração. t que naquela época muitos ainda 
Plantaram, muitos replantaram, aqueles que 

.não replantaram viram suas lavouras ainda 
se recuperando pelo espaçamento do queres
tou, as espigas- ficaram maiores e a produti
vidade, que naquela época estava calculada 
a quem de 50 milhões de toneladas, alcançou, 
salvo engano, em tomo de 54 milhões de tone
ladas. 

OSR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Dois 
_detalhes eu gostaria que fossem esclarecidos: 
V. EX' disse que a iniciativa privada tem um 
controle natural, não importa excesso. 
O SR. DEPOENTE (Min. fds Rezende)- Essa 
foi a justificativa do Ministro da Fatenda ao 
defender o seu voto. 

o §R. RELATOR (José Paulo 13isol) _:Ioso 
significa, por implicação, que· qaando a coisa 
é d~ iniciativa pública há implicação de exces
so, Tem os o hábitO diss_o? Quando a coisa 
é pública, importamos demais? 

~ d SR. DEPOENTE (Min. [ris Rezende) ~ 
P~nsou-se entender isso da palavra do Mi
nistro. 
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O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- No 
caso do arroz, V. fX" decidiu não importar tan
to. Por que não funcionou? 

O SR. DEPOENTE (Min. fris Rezende) -
Não, eU não decidi, porque o Ministério da 
Agricultura não tem competência para impor
tar, não tem responsabilidade sobre_ o _abaste
cimento no País, lamentavelmente. O Minis
tério da Agricultura já foi o detentor desa res
ponsabilidade, e _esta há alguns anos foi trans
ferida para a Secretaria de Planejarnento, pos
terionnente para a Secretaria da Fazenda. De
vo até dizer que não me sinto conformado 
com esa situação, tanto é que já por duas 
vezes encaminhei ao Presidente da República 
exposição de motivos pedindo a transferência 
da política de abastecimento para o MinLstérlo 
da Agricultura, uma vez que acho que quem 
produz deve assumir, também, a responsa
bilidade de distribuir e aDastecer, parei evitar 
prejuízos para o produtor, para o consumidor, 
e, conseqUentemente, para o próprto Governo. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Te· 
mos aqui, nos nossos dados, deta1hes sobre 
a aceitação de PGI, Pedidos de Guias de Im
portação de arroz peJa Cacex, sem nenhum 
Umite quantitativo, e, pelo que consta, isso teria 
arrazado inteiramente o mercado. O Sénhor, 
naturalmente, à época teve conhecimento de 
que isso estava acontecendo. Qual fof a inici
tiva que tomou? 

O SR. DEPOENTE (Min.Íris Rezende)- Se·, 
gui as destinadas à iniciativa privada. 

Detemimamos a CFP que fiZesse wn estudo 
do resuJtado da safra de arroz, cujo resultado 
foi altamente positivo em relação à expectativa 
de safra negativa, e a CFP encaminhou corres
pondência ao órgão do MiniStério da Fazenda 
responsável pelo abastecimento, salientando 
os resuJtados altamente negativos para o País 
da continuidade da importação de arroz, espe
cialmente. Determinei também à Secretaria 
Nacional de Abastecimento, Cinab do Minjs.. 
tério da Agricultura, que fizesse o levantamen
to a respeito. Este levantamento foi feito, e 
a Secretaria encaminhou também correspon
dência à Seap,· órgão dO Ministério da Fazen
. da, insurgido-se e ao mesmo tempo, adver
tindo quanto ao exagero de importação de 
arroz pela iniciativa privada. Pelo que consta, 
essas advertências surgiram e não deram o
efeito esperado. 

O sa. RELATOR (José Paulo Blsol)- Por 
que não deram o efeito esperado? Quem não 
atendeu? 

O SR. fRIS REZENDE -O órgão executor . 
de abastecimento, SEt\P. 

O SR. RELATQR_(José Paulo SisO!) -
Quem estava no direção da SEAP? 

O SR. !RIS REZENDE - Ah, não me lem· 
bro. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - So: 
bre este proilema de indicação direta, Y~ EX!' 
sabe que uma das formas de controle dos 
negócios públicos está na licitação da coisa 
pública, aberta, transparente. E; o engraçado 

é que nesse proceso _de importação, ou de 
elevação das importações, que ocorreu a partir 
desse periodo, é que ao invés de nós insistir
mos no sistema mais controlado, nós fomos 
relaXando e passando para a indicação direta. 
De repende comprávamos toneladas por indi
cação -direta, e a coisa mais engraçada, Sr. 
Ministro, é que agora se quer saber de quem 
é a indicação e ninguéfn sabe. Há uma indica
ção mas não há um autor. 

Acho que-por debaixo disso, qualquer wn 
de nós, sobretudo V. EX!', com a experiência 
e com a inteligência que tem, enxerga que 
aqui está urila questão muito séria. Por que 
passar da Udtação, forma pública de aquisi
ção, para a indicação direta, e passar de uma 
tal forma que, de repente, se quer, saber quem 
indicou e ninguém indicou? Então, veja V. Ex", 
vamos citar alguns casos, leis. Ao -invés de 
se fazer a coisa como sempre se fez ou como 
a lei determina, passaram para os leilões da 
CobaJ, ordens de compra à Interbrás e à SPAM. 
Milho, o sistema de leilões é substituído, gerido 
pela CFP, pelas ordens conferidas à Interbrás 
e à Bantrade. 

Confesso, Sr. Ministro, que é estranho, so
bretudo agora, a posteriotí a análise se toma 
fácil. Num Pafs onde tudo é desconfiável, de 
repente, você passa de uma forma clara e 
transparente de negócio para uma outra forma 
que, aqui entre nós, deixa-nos na lidtude de 
indagar: está havendo desvio, irregularidade? 
c-om-a..se .explica isso? Realniente, aconteceu 
no caso_ do leite, do milho. 

O SR. lRIS REZENDE-Todos as compras, 
salvo engano, efetuados pela Cabal e pela CFP_ 
o foram mediante licitação pública. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai)- Sã.o 
fal~ as informações que n6s temos. 

O SR. IRIS REZENDE- Talvez, equivo
cadas, inclusive aqui se encontra o Presidente 
da Cabal, e não sei como se permite aqui 
na reunião, mas temos _aqui um Diretor da 
CFP e o Presidente da Cabal, que poderiam 
esclarecer esse ponto. 

o SR. RELATOR (José Paulo Bisei)-Peço 
a ele então que anote, e se o Presidente per.;. 
mftir no fmal ... 

O SR. ÍRIS REZENDE- Perfefto, está muito 
_bem. Agora, temos que levar em conta_ g_lle 
aquele foi um momento- excepcional; basto_u 
-que o País aumentasse a sua produção para 
des-ãparecer-tOdo esse processo complicado 
de importação, porque o País não estava, in
clusive, preparado para aquele volume de fm

IIIPOrtação. Lembro-me bem de que os nossos 
pontos não estavam devidamente equipados. 
Os OperáriOs dos portos não sabiam trabalhar 
coin as peças de carne, por exemplo; quando 
chegava o leite, um containner, com uma peça 
estragada levava a um impedimento de des
carregamento de todo q containner, a impren
sa dizia que O leite estava se deteriorando, 
ou seja, um série de problemas, justamente 
porque o Pais não estava preparado pra aquele 
volume de Importação. E os senhores viram, 
agora que o Pais está necessitando de impor
tação, pequena quantidade, relativamente, de * 

leite e de carne. Vejam que o governo estabe
leceu tuna nova política de comércio externo 

, para quatro ou cinco~produtos, está livre a 
exportação do milho,· a importação, a expor-

1 tação do_ arroz, e não existe problema. Por 
quê? Porque estamos buscé!.ndo com a produ
ção a competividade no mercado internacio
nal. Não se verificou mais quaisquer distar~ 
ções, desde que muitos entendem que é com 
o término, o fracasso do Plano Cruzado. Não. 
O abastecimento se noiT[Ia]izou porque passa
mos a produzir mais. Passamos a produzir 
mais leite, mais cam_e, mais arroz, feijão, milho, 
enfim, todos os produtos considerados bá
sicos. 

O SR. RELATOR (Jo•é. Paulo Blsol) -Sr. 
Ministro, terriõs" atguns casos aí,- vamos ver 
se _são verdadeiros ou falsos, de abandono 
das Ucit.ãções. dos meios normais de aquisição 
e adoção do processo maiS direto. Vou pedir 
à Assessoria que coloque esses caos, porque 
tenho aqui uma indagação a fazer a esse res
peito e até vou adfantar. O Decreto-Lei n<? 
1312, de 1974, e a Lei n9 6263,- de 1975, 
regulam· o uso dos recursos de empréstimos 
internacionais, e estavam vedados o emprego 
de tais recursos para aquisição de alimentos. 
Quer dizer, então, havia uma proibição legal 
de outra forma qualquer que fosse de aquisi
ção. Segunc;!o dados que temos, ocorreram 
essas aquisições, e até ocorreram de forma 
abundante. Vamos ver, então, a informação 
que a assessoria tem. 

O SR. ASSESSOR_- Buscando esclarecer 
a Mesa, os dados que embasam essa pergun
ta, poderemos apresentar como exemplo as 
importações de milho levadas a efeito pela 
lnterbrás, no fim do ano de 1<985, primeira. 
Següilda, uma compra feita na Argentina na 
Junta Nacional de Grãos da ArQentina, de 100 
mil toneladas. Terceira, uma compra de 35o
mil toneladas de milho, também argentino. 
Quarta, dentro _de um processo licitatótio, que 
é o primeiro que a Cabal providencia para 
compra de leite em pó, 11 mil toneladas de 
um total_de 43, foram adquiridas fora do pro-
cesso-licitatórlo. 

A ordem dada a Bantrade para ii'nportar 
200 mil toneladas de milho americano tam
bém nãO tem processo licitatório. Esses são 
alguns exemplos que a a~sessoria dispõe, no 
momento, a despeito de_a documentaÇão não 
estar aquf nesta sala. Ela eStá no acervo, -inas 
consta do nosso relatório preliminar todos es· 
ses casos que constituem exemplos do aban
dono do processo licitatório. 

O SR. RELATOR (José Paúlo Biso])- Sr. 
Ministro, vamos fazer indagaçõ.es a respeito 
desses detalhes, mas se V. ~quiser -dar uma 
idéia geral sobre _eles, pode dar. 

0-SR--:--fRfS-R"EZENDE-- Primeiramente, 
temos que colocai .ris coisas nos seus devidos 
lugares. Responsabilidade do abastecimento, 
eu disse, inicíalmente, é do Ministério da Fa
zenda e dos órgãos a ele _subordinados. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso]) -S-r. 
Ministro, não estamos responsabilizando V. Ex' 
Queremos saber a quem responsabilizar. 
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O SR. fRIS REZENDE-c_erto. Sempre que 
as empresas vinculadas ao Ministério da Agri· 
cultura importam, vendem, estocam, são por 
ordem da Secretaria de Abastecimento do Mi

•nfstérlo da Fazenda Tanto é que, a Cobal,
a CFP, nesses processoS de importação rece
biam autorização para a compra, o processo 
de como se deveria se comportar na compra, 
quer dizer, todos os dados. · 

O Ministério da Agricultura, simplesmente, 
integrava o Cinab, que há alguns meses, ou 
há mais de um ano não se reúne. O Cànselho, 
que é o ordenador de políticas estratégicas 
de abastecimento, autoriza ~ compra de cem 
toneladas de leite. Nessa al,rtorizaçáo, o Canse~ 
lho· o fez: levando em conta justificativas da 
Assessoria Técnica dos inúme_ros Ministérios 
que integram o Cons_elho. Dade~ a autorizaç?io, 
aí desaparece a responsabllidade direta dos 
Ministérios que integram o Ctnab, porque aí 
já é um traba1ho de execução. Essa exeCução 
está exclusivamente na área do Ministério da 
Fazenda Gostaria de dizer que me lembro: 
de um lado era a população a exigir alimentos. 
Quando, pela primeira vez, fa1tou leite nas pa
. darias do Rio de Janeiro e de Sãp Paulo, este 
País quase veio abaixo. Daí, naturalmente, o 
exagero até, de preocupação com o abasteci
mento, com a colocação _à.e alimentos sufi~ 
dentes. Mas eu pergunto: Q B,rasil importou 
530 toneladas de carne, aproximadamente, 
naquele período. De janeiro de 1986 a março 
de 1987, o Brasil importou 530 mil toneladas 
de carne e exportou em tomo de 300. EJe 
importava a 650, 700 cruzados a tonelada e 
exportava a mais de mil d_6l~res a_ tonelada. 
Quer dizer que importou 530 e pagou as 530 
com o que apurou nas 300, quer dizer, ganhou 
200 mil toneladas de carne. O_ País ganhou 
então. A importação de carne não foi danosa, 
pelo contrárío, deu ao brasileiro 200 mil tone
ladas de carne sem custo, quer dizer, negó
cios. Leite- não se importou leite em exces
so. Fica~:am 50 mil_toleladas, que foram con
sumidas no ano passado, em 1988. Não se 
importou milho em excesso, apenas 300 mil 
tonelaáas de milho adquirid.as da Argentina 
chegaram fora de hora. ls$0 sim, houve des
controle, quer dizer, 300 mil toneladas de mi· 
lho é o conswno-de 5 dias do Brasil, 5 dias. 
Quer dizer, o que custa a um País como este 
ter em estoque 2, 3 inil toneladas de milho? 
É até uma exigência. Já pensaram na falta 
de leite neste País por uma semana? Já pensa
ram na falta de milho para a avicultura, suino
cultura neste País, que é uma das maiores 
do mundo? Faltar milho por uma semana, 
quer dizer, então, 300 mil toneladas é o consu
mo de uma semana. Agora, o que aconteceu? 
É que compraram fora de hora, e esse milho 
chegou no instante da colheita no Rio Grande 
do Sul, mas lutamos pra que aquilo não acon
tecesse, mas era até um negócio que envolvia 
acordo de governo, nessa política implantada 
pelo Presidente _José Sam.ey de: ç9laboração 
e cooperação técnica, científica e comercia] 
entre os paises da América Latina. Agora, ,sim
plesmente eu reconheço que houve excesso 
na importação de arroz, levando em conta a 
safra que foi melhor do que se p~nSava, pOr~ 

que, naquela época é interessante salientar 
isso -em 1986, o Brasil contava com o me
-nor estoque de arroz de sua história, tinha 
apenas 650 mil toneladas de arroz, insuficiente 
para o Consumo de um mês. Então, as autori~ 
dades do Ministério _da Fazenda tinham razão 
em se preocupar. Agora, acontece que com
praram e veio uma safra muito maior e trouxe 
prejuízos, justamente pela falta de equalização 
dos preços. Esse foi o erro: equalização de 
preços e prorrogação de prazos para o interna
mento do produto no Brasil. Mas isso o quê? 
Houve Um exCesso em tomo de um milhão 
de toneladas. um milhão e quinhentos, dois 
milhões _de toneladas, suponhamos assim, é 
o consumo de 3 meseS do Brasil Essas eram 
as considerações quanto à importação de ar
roz; de_ milho, de leite e de caine, houve exces
roz, houve execesso na_ importação de pesca
do, eu -não via necessidade, na época, n6s 
salientamos os os prejuízos que trariam aos 
pescadores artesanais do nosso País -e houve 
urn ex:Jt_gero e uma inoportunidade na impor~ 
tação de carne sufna. Forãin esses tr_ês itens 
que eu considero danosos para os nossos pro
dutores . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Todos nós, em tese, concordamos com o que 
V. Exl' colocou, mas eu acho que as questões 
não estão aí. Se é preciso importar milho, en
tão, importa-se cem mil toneladas de milho 
da Argentina. t: preciso saber que espécie de 
milho-, se se pagou milho de má qualidade 
com milho de alta, qualjdade, se _exportamos 
a carne "Y'' e importamos a carne "X", é pre~ 
ciso saber a que preço nós exportamos e a 
que preço nós importamos, isso aí é muito 
complexo. V. Ex' há de convir comigo. 

O SR. DEPOENTE (~istr6 -fris Rezende) 
- EStou de acordo com_ V. Ex', não sei se 
já foram convocados_ QS responsáveis pela 
Seap, pela lnterbrás, que eram os órgãos dire~ 
tamente_ligados e atuantes, eu me lembro, 
à época das importações. 

Q SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - O 
que n6s, brasileiros, devemos aprender, neste 
momento, é uma coisa bem simples, a meu 
ver, Sr. Ministro; é que nós temos leis que 
det~rm_i.!iafu _ã fpriná de aquisição, mas nós 
a adquirimos de outras formas que não é a 
legal. Então, os primeirOs a descumprirem a 
lei no Brasil somos n6s mesmos, isso é uma 
coisa estrutur:al, e este Pafs tem que mudar. 
Se a lei está ali, enquanto não muda a lei 
tem que ser daquele jeito, mas não do outro 
jeito é melhor, Mas não interessa, a lei manda 
e acªbQ_lb_ Acho que nós temos 'que pegar 
essa mentalidade legalista, isso está faltando 
ao Brasil. 

O resultado t que temos o Decreto-Lei n9 

1312, temos a Lei n9 6.263 que proíbe todos 
esses tipos de importação direta. Nós o fize
mos e de certa forriJ.8 a própria lei, como os 
castclhanos dizem: esa esla /e~ esa es la tram
pa. A própria lei contém uma possibilidade, 
e Çle repente há urh conselho que deve deddir. 
O S~nhor tem experiênda para me esclarecer 
melhor sobre isso? Há um conselho que deve 

decidir, mas não é o conselho que dedde, 
é um Ministro que dedde, e depois um outro, 
que faz o ad referendum. Às vezes o próprio 
Ministro é que decide, faz o ad re[erendum, 
e o que deveria ser uma decisão colegiada, 
é _uma decisão unilateral, e individuai. Como 

-é possível isso? Como é que este Pais vai endi
reitar? V. Ex• coricorda·comigo? 

O SR. DEPOENTE (MiniStro Íris Rezende) 
___;,O decreto presidencial permitia aprovação 
ad referendum em -casos de emergência. E 
muitos votos foram aprovados ad referendum 
e homologados posteriormente pelo conse· 
lho. 

O SR. RELATPR (José Paulo Biso!) - Eu 
tenho aqUi no nosso acervo. de doc.ume.ntos 
Um parecer da Procuradoria Gera) da Fazenda 
Nacional e uma nota da Secretaria do Tesouro 
Nacional condenando a tal utilização. V. Ex' 
discutiu esse assun!o no Snap? _ 

O SR. DEPOENTE (Ministro frts Rezende) 
- Eu disse: que quando assumi o Ministério 
da Agricultura, maior parte desse produto já 
estava autorizado p'elo Conselho Monetário 
Nacional. E grande parte o foi já na_ primeira 
reunião do Cinab, com votos, salvo enganos 
assinadQs, pelo próprio Ministro da Fazenda. 
O mOmento que se vivia de possibilidade de 
expectativa de possível escassez-de a1imentos 
não dava a quem quer que seja o direito de 
levantar questões que pudessem representar 
embaraços à busca de alimentos para o abas
tecimento interno. É claro que dai há 4_meses, 
e isso __ era março,_ daí há 3 meses -_ maio, 
junho, Julho - o Ministério da AgricuJtUra já 
constatou que o resultado da safra não foi 
tão ruim. Agora o Senhor pode perguntar: por 
que se c.riou aquele ambiente de fn.lstraçâ,o 
tão elevado da safra? t que na época entraram 
interesse de empresas que possuíam esto
ques, ajudavam a criar a onda para que os 
preços fossem elevados em quase em todo 
o País nas áreas atingidas pela estiagem. O 
movimento dos produtores era intenso, porR 
que buscavam aprovação de empréstimo para 
a manutenção dos pequeno.s produtores, em
préstimo -que foi na épocil concedido, inclu
sive solicitado por mim, como Ministro da 
Agricultura, ao Conselho Monetário Nacional. 
Aextinç_ã_o de restrições para a concessão do 
beneficio do _Proagro e tudo aquilo criou um 
ambiente em que as pessoas se achavam um 
pouco distante, pensavam ver que o País não 
ia colher nada, e já do mês de julho em diante 
esse produto começou a aparecer, e chega
mos a uma colheita, salvo engano, em tomo 
de 9 mi1hões de toneladas~ que era o suficiente 
para o consumo interno durante. aquele ano. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- V. 
EX', no início do depoimento, falou que o lugar 
administrativo da dE:,cisão para esses negócios 
de importação era no Ministério da Agricultura. 

O-SR. DEPOENTE (Min. fns Rezende) -
Não! Eu disse que o abastecimento de aJimen
tos, no meu ponto de vista pessoaJ, dever ser 
do Ministério da Agricultura. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - E 
deixou de ser? Nunca_ foi? 
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O SR. DEPOENTE (Min. frls Rezende) -
Não. Durante alguns anos, o Ministério da 
Agricultura se responsabilizava pelo abasteci
mento. Posteriormente, foi transferido para O 
Planejamento ie, depois, para o Ministério da 
Fazenda. Tanto é que ainda existe, no Minis
tério da Agricultura, o Cinab agora, não de 
importação, de abastecimento. Fosse o Minis
tério da Agricultura o responsável pelo abaste
cimento no ano do cruzado, garanto que não 
teria acontecido esses exageros na importa
ção de dois produtos, uma vez que o próprio 
Ministério da Agricultura, pelos seus órgãos 
competentes, advertiu o setor responsável pé
lo abastecimento, o Ministério da Fazenda. 

O SR. RElATOR (José Pkulo Bis~!)- Isso 
significa que V. Ex" entende que- esse p6der 
de decisão deve ser situado administrativa
mente 'no Ministério da Agricultura? 

. O SR. DEPOENTE (Min. frls Rezende) -
Encaminhei âo Presidente uma exposição de 
motivos e, posteriormente, uma sçgunda. To
dos sabem que não _é fádl retirar competên
cias de um Ministério. Não é. fácil! O Presi
dente, ao nomear o Ministro da Fazenda, o 
Sr. Maílson da Nóbrega, comunica-lhe a sua 
decisão pessoal de transferir essa responsa
bilidade ao Ministério da Agricultura. Come
çamos os entendimentos com o Ministério da 
Fazenda. Chegamos a anunciar, eu e o Minis
tro Maílson, à imprensa, essa decisão. Possi
velmente V, EX" leram isso nos jornais. 

Acontece que, aí, se dá início à elaboração 
de um novo plano económico. Nessa hora, 
todas as opiniões na área do Ministério da 
Fazenda, para a exe.cução de um plano econô
mico da envergadura do Plano Verão, são de 
que o abastecimento teria que ~ontinuar no 
Ministério da Fazenda. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai) -Isso 
significa que houve uma discussão, ou, pelo 
menos, uma tomada de pontos de vista con
tradit6rios_entre V. Ext e o-Ministro Funaro? 
E quem levou a melhor foi o' Ministro Fllilaro, 
porqUe o centro de dicisão ficou Já? 

O SR. DEPOENTE. (Mln. frls Rezende) -
Já estava lá. O Ministério da Agricultura reali
zou estudos, encaminhou aos setores compe
tentes e, sempre com a preocupação de evitar 
que o Plano Cruzado não alcançasse o resul
tado satisfatório, o abastecimento permane
ceu no Ministério da Fazenda. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Per
gunto a V. Ex', Sr. Ministro, se teve alguma 
ingerência na indicação do Sr. João Basco 
Ribeiro para a Secretaria Executiva do Onab. 

O _SR. DEPOENTE- (Min. Íris Rezende) -
Não foi bem ingerência. Quatro dias após· a 
minha posse no Ministério da Agricultura, foi 
me levado o decreto que criava o Cinab, para 
a minha assinatura, e nesse momento em que 
o de<:reto era éncaminhado pelo Ministro Fu
naro, S. Ex!' me fez uma observação: "O Minls
téOo da Fazenda fica com a Presidência e eu 
gostaria que o Ministério da Agricultura indi
casse o Secretário Executivo". Naquele mes
mo dia dei a S. EX' o nome do Sr. João Basco, 

que f0t meu Secretário de Pianejamento nO 
Governo de Goiás. S. Ex' convidou o Dr. João 
Basco para uma palestra, ao final foi nomeado 
e permaneceu no Conselho- parece-me -, 
durante sete meses, oportunidade em que a 
Secretaria Executiva do Cinab foi extinta. pa5; 
sande a competência M,.ra a Seap. A Seap 
passou a acumular a Secretaria do Conselho 
e a Secretaria de Abastecimento. É até interes
sante ressaltar que- na minha avaliação pes· 
soai - um dos males na criação do C'mab 
foi permitir que ficassem dois órgãos com a 
mesma competência: Secretário do C'mab e 
Secretário de Abastecimento. Eram dois ór
gãos a desempenhar o mesmo trabalho, e 
dar as mesmas ordens, a tomar as mesmas 
providências. Então, no mês de outubro de 
1986, oU em tomo diSso, o Presidente, por 
decreto, por solicitação do Ministro da Fazen
da, extinguiu a Secretaria do Onab, tranSfe
rindo a competência da Secretaria do Onab 
ao Sec:retári~ de Abaste.cif!1ento do Seap. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai)- Pos
so condulr, Sr. Ministro, que o Sr. João Basco 
Ribeiro é pessoa da sua mais absoluta con
fiança e, em consegüência, posso concluir que 
o cargo do Secretário Executivo· no Cinab era 
importante para V. Ex" do ponto de vista políti
co. Posso concluir isso? 

O SR. DEPOENTE -(Min. fris Rezende) -
PoJftico-administrativo. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!)- Cer
to; TenhO aqui que dos 55 votos apresentados 
ao Cinab, o total, 42 foram aprovados ad refe
tetJdum, é o que dizia antes: a lei estabelece 
uma regra geral. E COmO_ não há regra sem 
exceção;- estabelece uma exceção para os ca
sos de urgência, aliás, como acontece aqui 
no Parlamento, tudo em que haja interesse 
é urgente, tudo se transforma em medida pro
visória, quer dizer, o interesse e a urgência 
adquirem isonomia. Aqui estou vendo o mes
mo fenômeno. t outra coisa estrutural deste 
País; ou mudamoS essa estrutura ou não ire
mos nunca para a frente. Não estou nem preo
cupado com as pessoas. Acho que as estru
turas é que estão doentes. Então vejam, aqu~ 
quando o Presidente da República quer resol
ver alguma coisa, que acha que é de seu inte
resse, decide .como um Presidente Impe.rial, 
manda uma medida provisória. Não é a rele
~hcia ilem é a urgênCia, é o que Sua Exce
lência pensa sobre isso, é a coisa subjetiva. 
E nós aqui" rio Cinab, de 55_ votOs, safmos 
da regra em 42, porque 42 foram aprovados 
ad referendum do Conselho. V. Ex• confirma 
isSOTQUãl-erã a posição de V. EX' a esse res
peito? 

O SR. fRIS REZENDE - Principalmente, 
quero salientar um comportamento pessoal 
que mantehho ao longo de minha- vida de 
homem público. Fui eu quem indicou o Dr. 
João Basco, Secretário do Onab, não nego 
ser ele peSsoa- de rriinhas relaç:Oes pessoais,. 
de minha amizade pessóal, mas jamais eu teria 
a petulância de, aproveitando do relaciona
rriento- pessciar-c6m -qiiem quer que seja, ir 
me Intrometer em área de outro Ministro. Eu 

·não faria isso! De forma que eu nunca quis, 
direta ou indiretamente, pelo fato de ter sido 
ele indicado por mim, qLie ele recebesse orien~ 
tação administrativa da minha_ pessoa. Esse 
é um comportamento pessoal que acho im
prescindfvel na vida do homem público. Por 
exemplo, quando Governador, indiquei geia
nos para outras funções públicas, me interes
sava que Goiás participasse daquela grande 
arrancada político-administrativa e nunca per~ 
miti que o meu relacionamento pessoal influís
se em decisões de quem quer que fosse em 
quaiquer áreas da Administração Federal. 

Quanto aos votos, na verdade, Sr. Senador; 
naqueles dias, tudo era urgente na área do 
abastecimento, tudo era emergente ... 

OSR.RELATOR(JoséPauloBisol)-Tudo 
era excesso de demanda. 

O SR. fRJS REZENDE - É que estamos 
praticamente há mais de dois anos, quase três 
;;.~nos daqueles dias de estiagem e de possível 
escassez, mas me recOrdb bem! E muita gen
te, à época --e recordo bem por isto -, 
achava que o Ministério da Agricultura era o 
responsável pela- falta do 1eite, pela faJta do 
pão; da carne. Constantemente, por onde eu 
andava, eu tinha que dar explicações à Impren
sa, entrevistas à televisão, justificando que não 
competia ao Ministro da Agricultura liberar 
aquela carne que se achava em estoque na
quela cidade. Temos qUe fazer jUstiça àqueles 
([ue potventura eraram, àqueles que pmven
l:t.JICI: exageraraJ!1~ que o jambiente reall\1-ente 
era críticc;>J_ Era rp.U~to- crí_tico. AgorA ~do ãqui
lo serviu para que buscássemos soluções du
radouras. Por exemplo, no caso do leite. Na
queles dias - ainda me lembro bem, na se
gunda ou terceira reunião do dnab -, quan
do _11)e _ insurgirldo pela facilidade de impor
tação, eu dizia: se no próxifno ailo este País 
se achar importando arroz, feijão e milho, não
serei mais MinistrO- da Agricultura. Tãmanho 
era o vexame, tão forte era a angústia· que 
sentia, a humilhação pesada como MiOistro 
da Agricultura, vendo o meu País importarido 
arroz, feijão, alimentos qüe apreildemos a pro
duzir durante os sé_culos. E- graças a Deus, 
graças à confiança que os-agricultores deposi
taram numa nova luta que se empreendia na 
área da prOdução, graças ao apoio qUe o Go
verno emprestou à agricultura, saltamos um 
ano para o outro, vamos ver aí uns três _anos, 

· de 50 para 70 milhões de tonela$s. E a expec
tativa de safra deste ano, corn aumento de 
40% na produção, o que nunca se verificou 
em nenhum país do mundo: a agricultura au
mentar sua prOdução em 40% em apenas 
três anos. Bem, a produção de leite, por exem
plo. Recordo-me porque os preços estavam 
c_ongelados, o Plano Verão alcançou o leite 
com i.un preço defasado em 50%. Com mÚita 
dificuldade, conseguimos subsídio de 30%, 
mas não foi o sufiCiente. Dep_ois de muita dis
cussão, nurJl<!_~união presidida pelo Presi· 
dente José ~arney, conseguimoS que se que
brasse aquele congelamento total e que se 
ajustasse o preço do leite. Lembro-me bem, 
isso já foi em tomo do mês de março ou 
abril, final de safra. E, miquele dia, a diScussão 
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se travava principalmente entre o Ministro da 
J\grlcultura e o Ministro da Fazenda. E o Minis
tro da Fazenda dizia _que o problema não era 
tão. simples, que devíamos pensar numa poli
ti~a mais abrangente, devíamos pensar em 
linhas de crédito, devíamos pensar em muitas 
coisas, e não simplesmente em preço! 

Eu disse: "Ministro, fique com toda a sua 
política; a Agricultura quer apenas o preço, 
e nós cuidamos do resto"! Bastou que se rea· 
justasse o preço, segundo a planilha de custo, 
para que na entressafra aumentasse a produ
ção de leite. E o leite que estava estocado 
em 50 milhões de toneladas ficou para ser 
consumido no ano passado e mais 30 mil 
toneladas, em tomo disso que não estavam 
internados no País, foram vendidas Já. Srs., 
vejam bem, bastou uma providência: atribuir 
preços justos para que a produção aumen
tasse. Então foi isso, foi aquela escass_ez, foram 
aquelas dificu1dades das importações que nos 
levaram a assumir uma po'sição flmle e defen
der o setor.·Agora estamos com o-mesmo· 
problema, com a implantação do novo plano, 
os insumos tiveram seus preços corrigidos, 
sem que alcançassem o leite. Estão aí os pro
dutores de leite numa fase de angústia, e sem
pre tenho falado: ê o preço! Basta dar o preço 
justo. -

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Real
mente, v. Ex' fez uma exposição bastante ex
tensa. Na primeira pa-rte de sua exposição, 
V. Ex' falou do modo pelo quaro Gnab agia. 
Depois--sobre o problema do leite. Tenho al
guns dados aqui. V. Ex- quer dizer que aquela 
pressão da sociedade, a pressao do povo, que 
estava crescendo em demanda, a pressão da 
imprensa, que traduzia a pressão popular, Y_. 
Ex' quer dizer, que essa pressão justi~ca, por 
exemplo, que 78% das aprovações de votos 
foram ad re/erendum?Decisão pessoal do seu 
presidente, o que significa que apenas 22% 
dos casos foram submetidos ao colegiado, 
foi decisão do colegiado? O Sr. acha que está 
bem isso? 

O SR. fRIS REZENDE- EsSes vOtos poste
riomente eram levados à homologação do 
conselho. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - De 
todos os votos aprovados ad referendum a 
metade deixou de ser submetida a plenário. 

O SR. fRIS REZENDE- Não sei há quant~ 
meses o conselho não se reúne; há mais de 
1 ano o conselho não se reúne. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -50% 
das decisões aprovadas ad referendum , ou 
pelo colegiado, deixaram de se tomar decisões 
públicas. A publicidade é um complemento 
indlspensáveJ de qualquer ato da administra
ção, no entanto, 50% não chegou a se trans
formar em resoluções. 

O SR fRIS REZENDE - Muitos votos che
garam a ser propostos e referendados por 
uma só pessoa, eu sei dlsso. Tanto é que pos
teriomente pedi ao Ministro da Fazenda que 
me achava no direito de conhecer pelo menos 

os votos que se referissem à :importação de 
produtos agrícolas. Após esse pedido a maio
ria deles foram levados _à minha apreciação 
e muitos deles assinados por mim. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Te
nho dados aqui que 60% dos votOs aprovados 
pelo Cinab são propostos pelo seu presidente 
e aprovados ad relerendum; ou seja em 30 
dos 50 votoS ... 

O SR. fRIS REZENDE- O Cinab reuniu-se, 
sobre engano, 4 ou 5 vezes. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai)- Reu
niu-se 5 vezes. Nos_ primeiros seis meses do 
cruzado, 5 sessões_ e depois nos restantes 7 
meses foi praticamente nada. A última res<?lu-_ 
çáo do Cinab é de 13 de outubro de 1986. 
Nos seis meses seguintes, a despeito de s_erem 
aprovados 16 votos, não é editada nenhuma 
-resolução. 

O que quero caracterizar é que a irregula
ridade adminsitrativa ... 

O SR. fRIS REZENDE - Basta dizer, Ex<, 
que temos no PaiS mais de 40 órgãos envol- -
vi dos em abastecimento. Temos que· mudá r
tudo/ 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- De
pois vamos chegar a is~_· Aqui, na queStão 
do milho, por exemplo, temos um relato da 
comissão especial sobre importações que diz 
daramente que há execesso de importação, 
e a importaÇão foi feita. Segundo estamos veri
ficando, e há uma probabilidade imensa que 
seja verdadeiro, importamos concretamente 
um milho de péssima qualidade e pagamos 
um milho deaha qualidade. Quem é que ficou 
com a diferença de preço? Essa pergunta tem 
qu~ _ser gri~da, t:'JãO acha Sr. Ministro? Se é 
verâade que trouxemos âe repente pagamos 
um milho de melhor qualidade. 

O SR fRIS- REZENDE - Quanto ao milho 
da Argentina posso dizer que era um milho 
da melhor qualidade, tanto é que os agricul
tore_s __ do _Nord_e&te não queriam outro milho 
senão o da Argentina. Lembro-me bem disso. 
Rec~bi urna comissão de Secretários da Agri
cultura que 1aziam questão de que o milho 
a ser levado para abastecer o Nordeste fosse 
imPórt_ado da Argentina. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- De
pois vamos ver, porque há o problema do 
milho americano e argentino; a Argentina não 
tinha nem porquê nos vender milho. T'mtia
mos uma relação de seis empresas que nos 

_ vendériam milho e de repente, por indicação 
direta, compramos da sétima Essa é uma coi
sa estranha, Sr. Ministro. 

O SR. fRIS REZENDE - São problemas 
de execução, que não se acham na minha 
área. _ 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - É 
dificil, realmente, não é isso que estou que
rendo dizer, digo apenas que há uma estrutura 
qu:e·operircontra o Brasil. 

O SR. [RIS REZENDE - Quanto ao incon~ 
Jo~ismo de V. Ex" rriuitas vezes tambén, me 
sinto inconformado. _ 

O SR. RELATOR (José PaUlo Bisol)- ,:_ 
QuantO à questão do leite, na condição de 
conselheiro do Cinab V. EX-' teve mais ou me
nos conhecimento do procedimento na ques
tão do leite? Tenho aqui um documento_dizen
do que alguns funcionários qualificad~s do 
Ministério da Fazeinda passaram a substituir 
os Ministros. Até agora vim~ que a decisão 
deveria s_er colegiada: de repente era_ individual 
a esse pretexto, era ad referehdurri , mas o 
mesmo que decidia dava_o referendum .Isso 
ficava em alto nível, era um membro do Con
sélho que decidia mas tenho dados aqui de 
que funcionários qUalificados do Ministério da 
Fazenda também decidiam. Havia alguma 
orientação do Ministro da Fazenda quanto a 
esse aspecto? ___ ---- - - ~ -- - - --

O SR. ÍRIS REZENDE- Que eu saiba, não. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - V. 
Ex" nãa·soube que esses-estavam indicando? 

O SR. [RIS REZE!'fDE ....:. Á-eX"e<:i.iÇàõ- Si -
achava sob a responsabilidade do Ministro da 
Fazenda, então, os levava a entender que tudo 
que se praticava ali era por autorização expres
sa do ministro, 

O SR RELATOR (José Paulo Biso!)-Bem, 
mas o -que eu tenlio aqui é que: ó ·Secretário-
executivo daquele órgão---- Onab- autorizou 
uma série de importação de lá~os. Aqui eu 
tenho o Voto 35/66, se V. EX~ quiser eu posso 
ler. Diz aqui o Voto 35/86, a certa altura: " ... 
no interesse da normalidade do abastecimen
to com o objetivo de complementar a oferta 
no mercado interno, esta secretaria Execu
tiva" -podemos sublinhar-" dada a exigüi~ 
dade de tempo~ autorizou em-caráter de emer
gência mais algumas aquisiçõeS de lácteos 
já realizados em curso"- quando ele comu
nicar já estava em curso, quando o voto foi 
feito já estava em curso, não tinha como voltar 
atrás- "a seguir consolidados e para as quais 
propomos a aprovação: a -7.000 toneladas 
de leite em pó desnatado, pela lnterbrá:s, b 
~-3.000 toneladas de butteroil pela lnterbrási 
c - 43.000 toneladas de leite em p6 desnaM 
taáo:-ati:avés da iniciativa privada, para aquisi
ção pela Cabal; d- 4.000_ toneladas de leite 
em pó integral. V. Ex' tinha conhecimento dis
so, não tinha? 

O SR. ÍRIS REZENDE- Eu tenho a impres
são de que essas autorizações são dentro dos 
votos aprovados pelo Cinab; tenho a impres-
~?·eu não posso afirmar que ... 

O SR. RELATOR"(José Paulo Biso!) -Isso 
aqui é um voto e ele está dizendo que ele 
autorizou, o_u, então, eu não sei mais ler e 
não entendo o que estou lendo. 

O SR. íRls REZENDE - Bom, então é da 
responsabilidade dele. Ele não tinha compe
tência para isso se não existia um voto do ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Mas 
V. Ex~--rlãO hOilioJogou essa decisão. Ela- é 
ilegal, evidentemente. -- -

O SR. ÍRIS REZENDE- Não. 
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O SR. RELATOR (JoSe Paulo Biso!)- Não 
homologou? Porque está assinada pelo pró
prio Secretário Executivo do Oriab, João Bas
co Ubero. V. Ex' solicitou a impo~ção de 
cem mil toneladas de leite em p6 - e acaba 
de fazer a defesa disso -dos Estados Unidos 
e propôs que à Interbrás caberiam 50 mil tone~ 
!adas e à Espan outraS 50 rriil toneladas. A 
pergunta é esta- se não me engano, V. Ex1', 
em uma determinada oportunidade, declarou 
que a Espan seria Cessionária- exclusiva da 
Coiiiiriodity Credít Colporatlon no Brasil. _V. 
Ex' fez esta declaração? Ela é exclusiva? -

O SR. fRIS REZENDE- Não. 

O SR RELATOR (José Paulo Bisai) -Está 
escrito no voto que V. EJcf disse que ela era 
exclusiva. A Espan foi solicitada a Comprovar 
a condição de cessionária exclusiva pela CP! -
e reconheceu que não preenchia tais condi
ções. Quer dizer, não tinha como ser exclusiva. 
V. Br tinha conhecimento disso? 

O SR. fRis REZENDE-:_ Não- . 
O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Se 

a lnterbrás também fez parte na compra a 
Espan não poderia ser exclusiva. V. EX' acaba 
de reconhecer que 50 mil toneladas foram 
propostas à lnterbrâs ... 

O SR fRIS REZENDE -Posso prestar um 
es.clarectmento a esse respeito? 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso i) -Pois 
não. 

O SR. fRis REZENDE- Sempre que esses 
votos eram levados à apreciação do COnSelho, 
as assessorias dos ministérios faiiam os res-_ 
pectivos estudos com antecipação. Então, es
ses votos, normalmente, representavam o re
sultados do traQalho e dos estudos dos asses
sores técnicos dos mirUstros e até eu me lem
bro de que naquelas reuniões, certa vez foram 
feitas observações aos ministros de que as 
providências, localização de produtos, preços 
de produtos, tinham que ser conveniados com 
antecipação, porque quando se anunciava 
aqui, por exemplo, que o País fosse comprar 
100 mil toneladas de leite, sacudia o mercado 
externo todo e a elevação dos preços acon
tecia de um dia para a iloite. Então, normal
mente quando esses votos chegaram à apre
ciação do Conselho, quando chegavam para 
que o levássemos à sua apreciação, já era 
o resultado de estudo e trabalhos feitos por 
nossos assessores. Discutia-se por exempl9, 
eu me lembro, no Ministério cfa Agricultura 
tem o Cóiilitê Nacional do Leite,. integrado 
por produtores, por industriais, por todos os 
segmentos do leite. Quer dizer, esse :;:omitê, 
normalm~nte, falava a respeito da necessida
de ou não de importação. Quando desse voto 
eu me lembro que indaguei: por que 50 mil 
pela CCC, 50 mil pela EsPa"ri, atraVés da Ca
bal? Foi-me dado esclarecimento. É que as 
50 mil adquiridas da ccc, pela lnterbf,fs~ eram 
financiadas pelo Governo americano, não me 
lembro mais em que período. Já aqueles ad
quiridos pela concessionária- eXclusiva - se
gundo eles - da CCC. no Brasil, pafece-me 

-qileOpagamento seria à vista. Eu me I!=!mbro 
que existia uma .explicação, uma justificativa 
técnica para esSe votO. _ 

OSR. RElATOR (J_osé Paulo Bisol) -Quer 
dizer que - se eu entendi bem - V.· Ex" foi 
mais ou menos induzido em erro, porque no 
seu voto consta: ficando a parte restante, 50 
mil toneladas, marcadas ou (inandível) que 
deverá negociar diretamente com a cessio
nár:ia exclusiva do Brasil. 

O SR. ÍRIS REZENDE- Não, eu apresent~i 
um voto devidamente assessOrado pe"los nos
sos assessores do Ministério da Fazenda, do 
Ministério da Agricultura e do Ministério do 
Planejamento, que estudavam com antecipa
ção essas medidas, cujas justificativas nos 
convenciam. Quando coloquei a minha assi· 
natwa eu me achava absolutamente _conven
cido_de que o voto deveria ser assim. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) - V. 
EXi' esteVe de aCOrdo em favOrecer à Secretária 
de Saúde de São Paulo com lUTia quota de 
leite em pó importado, com um preço subsi
diado e não estender o mesmo tratamento 
ao Jnan, do Ministério da Saúde? 

O SR. fRIS REZENDE - Eu não sei. não 
tenhO conhecimento. 

.. 0 SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Hâ 
o votO 22; que consta-aí do nOsso- ... Não 
está recordado disSo? 

O SR. fRIS REZENDE - Não. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Tem 
o voto aP. 

----ASSESSORIA-A questão é quedá o seu 
-aceite para a Secretaria, mas não dá para o 
Inan. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - De 
qUa1quer modo o Sr. tem idéia de por que 
dar o subsidio à Secretaria de São Paulo e 
não ao lnan. 

-o"SR. fRis REZENDE- Talvez porque os 
produtos encaminhados ao Jnan são com re-
cursos do Governo. Então, nâà se justifica -
eu penso, é uma dedução, assim, imediata 
- subsidiar aquilo que é pago peJos cofres 
públicos. 

OSR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Bem, 
se V. Ex! não está recordado mas, o que nos 
chama a atenção é que a intermediação co
mercial, a passagem pela SAB custou, aproxi
madamente, 12 milhões e 500 mil dólares, 
sobre as 26 mil toneladas que o lnan adquiriu. 

, OSRfRISREZEliDE-SABéórgõopúbli
co?_ Tenho a impressão que é o órgão de ali
mentaçã.:> de Brasilia, não sei. 

-0 SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Eu 
vou pas~ a palavra, aqui, à assessoria. 

ASSEsSORIA-VISémc;lo esclarecer a Mesa, 
ri esse aspecto, o Voto n9 22 do Onab autorizou 
que a Secretaria de Saúde de São Pau1o pu
desse receber, dos estoques reguladores, o 
leite em pó importado a um preço subsidiado 
para programas de aJimentação infantil, ges-

tantes e nutrizes daquele Estado. O mesino 
pleito foi fêito pelo !nem, seguidas vezes -
a CPI dispõe de mais de 40 telex do lnan solici
tando essa providência ao Cinab - e nunca 
o Cinab concedeu tallsonomia de tratamento 
ao lnan. Para que o Inan tivesse acesso ao 
leite em pó, que viria a ser usado nos seus 
programas de alimentação em todo o Brasil, 
o lnan teve que comprar este leite através de 
uma operação Comercial triangular, na qual 
a Espan é autorizada pelo Governo Federal 
a_ adquirir o leite no mercado Internacional, 
o revendia à SAB - SoCiedade de Abasted
mento de Brasflia - e a SAB, posterlomente, 
repassava este leite ao Inan. Nessa operação 
triangular, o preço do leite duplicou em rela
ção àquele pago pela Secretaria de Saúde de 
São Paulo. Essa duplicação incidiu sobre 26 
mil toneladas, adquiridas dessa forma, o que 
à época considerada a paridade cruzado/dólar, 
significou um custo _adicional de 12 milhões 

· e meio de dólares. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - V. 
Ex' vê que, por detrás disso pode haver uma 
mediação fantástica. É possível, até, que a 
gente enriqueça da noite para o dia nlUTI negó
cio desses. 

O SR. fRIS REZENDE - Acho que isso 
e até CãSO de inqUé-rito policial. -

. o SR. RELATOR (José Paulo Bis~ I) _:Eu 
acho, eu acho que é caso de polícia. 

Bom, V. Ex' é referido por urna testemunha 
ouvida aqtii, -o ex-8ecretáríó-da SEAP, como 
_que tenha sido instado a assinar um yoto do 
Cinab, depois de efetuadas as importações 
de latlcíntos. O Sr. assinou um voto nessas 
drcustâncias? 

O SR. fRIS REZENDE- Nõo. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - V. 
Ex', como membro do Cinab, nunca discutiu 
esses assuntos_como o Conselho, lá? 

O SR:-fRlS -REZE:NbE - Eu posso escla
recer o fato. É que, quando já se propalava 
a saída do Ministro Fuharo, me foi maridado 

-para que pusesSe a minha asSinatura- num 
varo que autorizava a importação de uma de
terminada quantidade de leite - não sei se 
de 25 mil toneladas - e eu me neguei. Nós 
já e.stávamos com o abastecimento absoluta
mente normal e não se justificava. Levei o 
assunto ao conhecimento do Senhor Presi
dente da Rep~lica que, salvo engano, ensejou 
a nomeação de urna comtssão de sindicância 
sobre a coordenação do Gabinete Civil da Pre
sidência da República. Tenho a impressão. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -"-V. 
EX'I assinou ou se negou a fazê-lo? 

O SR. fRIS REZENDE - Eu não assinei 
e comuniquei o fato ao Presidente da Repú
blica. 

O SR. RELA. TOR (José Paulo Biso i) -Mas 
V. EX' reconhece qu~ houve esse voto, quer 
dizer, 25 mil toneladàs de leite em pó enla
tado ... 

O SR. MINISTRO [RIS REZENDE - O que 
ensejou a instituição de uma comissão de sin-
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dicância, pelo Presidente, coordenada pelo 
Gabinete CiVil. · · 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)-Eri
tão, há uma sind.icância para verificar um voto 
do ConseJho fnterministerial de Abastecimen
to, que tentou regulamentar uma autorização 
de importação que foi concedida a mais? 

O SR. _MINISTRCJ fRIS REZENDE - Não 
é bem isto. Quando eu levei esse fato ao Presi
dente, eu o faz levando a minha apreensão 
quanto à desorganização na área de impor
tação e de abastecimento. Eu me lembro que, 
por coincidênciâ, nessa mesma época, surgiu 
ou foi instituída, pelo Presidente, essa COmis
são. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - É 
que hâ urna justificativa engraçada, a meu ver, 
interessante. Trata-se de um excesso de aqui
sição. Compra-se mais do que o autorizado, 
visando a economia de tempo e dinheiro para 
manter o Pafs abastecido de gêneros alimen
tícios. Sabe lá o que cabe numa justificação 
dessa natureza? Cabe tudo. V. EX!' dispõe de 
alguma ata do GNAB na qual estejam registra
das as suas dlscordâm::ias a respeito das deci
sões semelhantes? 

O SR. MINISTRO !RIS REZENDE - Nós 
não temos as atas arquivadas no Ministério 
da Agricultura. 

O SR. RELATCJR (José Paulo Biso!) -.,. V. 
Ex' poderia demonstrar a esta· ComiSsãO os 
seus esforços, no âmbito_ do GNAB ou mesmo 
fora dele, no .sentido de ser evitada a excessWa 
entrada de arroz, Importado,_ ou não houve 
excesso? - -

O SR. MINISTRO [RIS REZENDE ~ Sim. 
Por duas vezes, na reunião do CINAB eu fiZ 
uma exposição minudosa quanto à possibi
lidade de erro de táJculo e, conse-qüentemen
te,_ o exagero de lmportaçáo de arroz. E_ o 
Ministro da Fazenda se_ C9~4-apunha às mi
nhas alegações1 .~~endc;> que<! ~l_cla~iva priva
da jamais imP.Ortaría em exse_ssq, em virtude 
de prejuízos. E que aquele item, que resguar
dav~ a produçã~ i~tem!'l .de: ~ualizaçã_9 _de 
preços, não foi respeitado. O prazo _de Interna
mento também não o foi, eu reconheço. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Hou
ve um prolongamento no prazo da entrada, 
não houve? 

o-sR. MINISTRO fRIS REZENDE - CertO: 

O SR. RELA.TOR (José ~auJo Biso!) -:-_E 
o- Sr., que esteve a par disso, o que rez tiffi 
relação a isso? Já se sabiã,- à época. que a 
safra era boa. 

O SR. MINISTRO fRIS REZENDE - O MI
nistro votada a autorização, mas a execução 
saía da nossa área. A execução ficava na área 
do Ministério da Fazenda 

O SR. RELATOR (José Pàulo Blsol) -A 
Cacex distribuía guias em-iiliundância-lá? Ãl
guém tomoU alguma iniCiativa? O Sr. tomou 
alguma iniciativa a esse respeito? 

O SR. MINISTRO [RIS REZENDE - Quan
. ~o recebemos informações de que os produ· 

tos estavam entrando e, ainda, aléffi dos 90 
dias e de que guias estavam expedidas, nós 
determinamos à CFP e ao CINAB que fizes_sem 
um levantamento das possíveis necessidades. 
Chegaram, ·então a conclusão de que a safra 
acudiu as necessidades - safra de arroz -
tódos esse.s órgãos encaminharam, por reco-.. 
mendação nossa, expedientes ao órgão exe
!=utor do Ministério da Fazenda. 

OSR.RELATOR(JoséPauloBisol)-Tudo 
- isso está ligado ao conceito de estoque regula

dor. A idéia é esta: vamos importar porque 
precisamos de estoque regulador. Não era 
controle de mercado para regular o mercado. 
Não e!~ essa a idéia da importação à época? 

O SR. fRIS REZENDE -À época, não sei 
se me fiz claro no início, paraJelamente ao 
aumento de consumo -e_ esse aumento se 
verificou daí a 40 ou 50- dias, após a Irriplan
tação do Plano Cruzado --:- _criou-s_e a expec
tati~ de uma frustração total da safra, criou-se 
essa expectativa. 

. O SR. RELATOR (José Paulo Bisoi).-Mas, 
agora, nós estamos num momento em que 
já se sabe que a safra é boa e, apesar disto, 
há um prolongamento do prazo. 

O SR. ÍRIS REZENDE- Nessa época, acho 
que fof i-ri8is ou merios, ein. tomo de julho 
ou agosto, porque o conhecimento da quanti
dade exata clã safra chegOu um pouco atrasa
do, justamente porque os estoques eram con
servados, sempre na expectativa de um au
mento violento de preço_s. 

O SR: RElATOR (JoSé Paulo BisoÍ) -Sim, 
há um excesso de demanda Então, há uma 
possibilidade· de que o preço suba natural
mente. 

O SR. fR1S REZENDE - É Um excesso 
de demanda. Há uma redução na produção; .. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Não, 
a essa altura, já se- Sabe- -qUe a safra é bOa. 
Então, o que eu preciso é só de um estoque 
regula~or. Então, eu vou perguntar para o ór
gão -competente qua1 é o estoque regulador 
que nós .... 

-· b ~-:R . .ÍRfS REzENbE-..:. Mas, àquela altura, · 
já .... 

O SR. RELATCJR.(José Paulo Biso!)- E 
nós pei-QUntaêriOs;- Sr. MilliStfo, para o CFP 
qual era o estoque _regulad9r necessário à épo
ca. e eles responderam: 800 mil toneladas. 
Mas nós trouxemos para cá 1.300_ toneladas 
e a Çacex distribuí?!~ gulas _à_ vontade~ 

o: sR. fRis REzENDE -A CFP encarni
rihou correspondência ao Ministério da Fazen
da, alertando quanto à desnecessidade de im
portação de mais produtos, uma vez que, 
àquela altura, _já dlegava ao nosso c;onhe_ci
mento uma rea1idade de produção. 

-OSR. RELATOR (Jo~é Paulo Biso!)- En
tão, eu pergunto para V. Ex': O que nós irilPor
tamos demais em matéria de arroz, naquela 
época? Não é porque eu _sou do Rio. Grande 
do Sul que eu estou falando ... 

O SR. fRIS REZENDE - É bom salienÍa" 
o Governo Federal adquiriu, diretamente, â:pe~ 
nas 400 mil toneladas via Cobal. Esse produto 
foi adquirido antes da minha entrada no Minis--
tério - foi autorizado ... ~ • 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -400 
ma... -

O SR. fRIS REZENDE - ... antes da miilha . 
entrada-no Ministério da Agricultura. Posterior~ 
mente, toda a importação foi feita pela inicia~ 
tiva privada. Aí foi que ocorreu um erro de 
cálculo. O Governo penSava o qüe a lrúciãtiVã 
privada não extrapolasse e cometeu o exagero, 
trazendo... · -

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- É 
um pouco misterioso dentro das leis do mer
cado .... 

O SR. fRIS REZENDE - Eu calculo que 
houve, segundo_-o resultado final da ~afra de 
arroz que, àquela época, ocorreu uma impor~ 
tação além das necessidades- isto, deixando 
bem claro, levando já em conta a nossa produ
ção daquele ano, que era considerada peque
na e foi além das previsões. Eu acredito que 
foi em tomo, aí, de 1 milhão de toneladas 
-de _arroz em casca. 

o SR. RELATOR (José Paulo Bfs~l) -~ Ôe 
excesso. O excesso foi de 1 milhão de tone-:. 
!adas. 

O SR. [RIS REZENDE-A iniciativa privada 
importou em tomo de 1 milhão e 400 mil 
toneladas~ não sei se exatamente isto, mas 
Jo! em tomo disto. 

O SR. RELATÓR (José Paulo Biso!)- Mas 
não deu para quebrar? Quebraram muitas fir
mas, meu Deus do c_éu.. 

O SR. ÍR[S REiE:NDE ~ Eoi aí que ~orreu 
um fato: é que não houve a equalização de 
preços e esse arroz concorreu -côrri o nosso 
-no preço. Houve essa falha. A equalização 
determinada pelo voto não foi cumprida e os 
produtos aqui chegaram por um preço inferior 
ao preço de garantia do Governo ao produtor. 

O -SR. RELATOR- (José Paulo Biso!) - E 
~~se arroz ainda est4 _p<;lr_ ~ ... 

O SR. ÍRIS REZENDE _- Nós temos, hoje, 
um estoque de passagem- em tomO de 4 mi
lhões e 590 mo toneladas, _mas isto pelo exces
so de produção nos 3 anos. Inclusive, na últi
ma safra, nós já impusemos uma inibição na 
produção do arroz de se queira- reduzimos 
o valor básico de custeio e não concedemos 
um au~ento real de preço mínimo concedido 
aci arro-z agulhinha. 

O SR. RELATCJR (José Paulo Bisai) - Va-
mos passar, então, para os pescados. Qual 
foi a atitude de V. Ex', no caso do -voto Cinab 
IT' 37, que abriu integralmente a importação 
de pescados, com toda essa costa atlântica 
que temos aí? - -

O SR. [RIS REZENDE:-Eu tenho a impres
são de que· esse voto nãq passou pelo Conse
lho. Nessa época, já não se convocava mais 
reunião do Conselho e, quando eu tomei co-
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nhecimento, esse produto já estava sendo co
locado no mercado. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)-Mas, 
será que não faltou rédea nisso ai? Olha, de 
1980 a 1985, o Brasil importou a média anual 
de 40 mil toneladas de pes_cado. De 86 a 87, 
importou mais do que o dobro, 102 mil e 
200 toneladas por ano. Em apenas cinco me
ses, de outubro de 86 a março de 87, foram 
liberadas guias de importação de 21 O mil to
neladas, quer dizer, é uma diferença brutal. 
E ninguém tomou providência? Quál é a orien~ 
tação que V. & repassou à Sudepe, órgão 
subordinado ao Ministério? 

O SR. iRIS REZENDE- Isso não foi impor
tado pela Sudepe. A Sudepe, pelo contrário, 
ela quando soube também encaminhou os 
seus protestos. Isso foi feito exclusivamente 
na área do Ministério da Fazenda, encarre
gado._ 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Mas 
V. Ex' tinha lá um homem de sua confiança, 
o Sr. João Bosco. Ele não lhe disse nada? 

O SR. fRJs REZENbE - Primeiramente, 
eu nem sei se o Dr. João Bosco ainda estava. 
Acho que, nessa altura, não existia 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Pelos 
dados que ternos aqui, ele estava. 

O SR. ÍRIS REZENDE -Não sei se ainda 
existia a Secretaria Executiva do Cinab, Agora, 
eu não tinha, por ter lá na área urna pessoa 
indicada, o direito de interferir. Eu tenho a 
impressão de que essa importação tenha sido 
feita por iniciativa do próprio Ministro da Fa
zenda. Eu gostaria de conhecer o voto, se me 
fosse permitido. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - O 
voto Cinab n9 37 é de setembro daquele ano, 
não é, 87. 

O SR. fRIS REZENbE- É.assinado pelo 
Ministro João Manoel Cardoso de Melo, interi
no, não é? Assinado por ele e aprovado, ad_ 
referendum, por ele. Daío rrieu desconheci~ 
mento. -

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Ci
nab, conforme informa a assessoria aqui, e 
consta das informações já colhidas, ele foi dis
solvido em outubro e o voto é de setembro. 
V. EJ(' tem consciência da tremendamente ne
gativa repercussão que teve esse voto do Ci
nab no parque pesqueiro nacional? 

O SR. fRJS REZENDE - Claro que tenho. 
Tanto é que o reflexo foi imediato ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) - E 
aí, qual foi a sua atitude? 

O SR íRIS REZENDE - ... junto, principal
mente, aos pescadores artesanais. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -En
tão, qual foi a iniciativa que V. Ex- tomou, que 
estava ao alcance de V. Ex" tomar, que poderia 
tomar e tomou? 

O SR. fRJS REZENDE - Bom, ai, a Inês 
é morta. 

O SR. RELATOR (Josê Paulo Biso!) -V. 
EX' sabe informar quem admitiu a empresa 
SogeviimdeS na compra de carne européia, 
em consórcio com a Socapa r? Foi V. B(' quem 
sugeriu? 

O SR. fRIS REZENDE - Não, o Ministério 
da Agricultura não <~Xecuta o abastecimento, 
não importa ... 

--O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Não 
é de execução aqui, que pergunto. Pergunto 
é matéria de decisão, de influência na decisão. 
V. ~ sugeriu qUe a empresa Sogeviandes 
entrasse nes~ negócio da_ carne europ~ia? 

O SR. ÍRIS REZENDE- Não tenho conhe-
cimento disso, não. · 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)...:_ Havia 
aquela tese - ou há ainda aquelâ tese -
da maior transparência nos negócios. Não 
perdeu a sua razão de ser com a constituição 
do cori~ófCi6 -Soc6pài-/Sõgeviandes? O se
nhor não acha que isso aí foi terrivelmente 
mau para a transparência dos neg6dos? Não 
são negocinhos, são negações. 

O SR ÍRIS REZENDE - Não é da minha 
área, Mo. 

--0 SR. RELATOR (José Paulo Biso!)-Mas, 
como uma empresa, no entender de V. Ex', 
não seria mais fácil controlar, fiscalizar, não 
seria mais transparente? A questão fundamen
ta] é essa: qual é a necessidade dessa Soge
viandes nesse negócio? 

O SR. ÍRIS REZENDE - Bem, cada um 
tem seu sistema de trabalho, não é? 

__ O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Foi 
matéria de decisão do Cmab, Sr. Ministro. o 
preço de 635 dólares por tonelada pago pela 
carne européia. Não sei se o _senhor está a 
par -disso. V. Ex' considera (Jue o Brasil fez 
lirti negócio da China, como teria dito, ao pa
gar 635 dólares por tonelada? 

O SR. ÍRJS REZENDE - O Brasil 'vendia, 
~aqUele ano, carne a 1.100 dólares. Comprava 
a 635 ... Foi o que eu disse: comprou 530 mil 
toneladas, exportou em tomo de 300 e pratica
mente não desembolsou nada, quer dizer, ga
nhou 200 mil toneladas. 

O SR. RELATOR (José Paul_o Bisai) -Sim, 
mas o que temos aqui... realmente isto é verda
de. O que temos aqui é que Õ padrão de com
paração era da Rússia na "época. Pagou 650 
dólares por tonelada, mas a Rússia exigiu que 
a carne fosse produzida no máximo há um 
ãno. E nós c.ompramos por Isso _aí a carne 
mais velha jamais comprada por um pafs no 
mundo inteiro na História da Humanidade. 

O sR. ÍRIS REZENDE - Pos~o adiantar 
que, quanto_à qualidade da carne, realmente 
ela já estava estocada há algum tempo. 

- O sR._ RELÁTOR (José -Paulo Biso!):- Se 
a carne é a mais velha ~a história, o preço 
tem (Jue baixar. 

O SR. IRJS REz.ENDE - Não-sei se é a
mais velha da história. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bfsol)- Mas 
vale como patadigrua. 

O SR, fRIS REZENDE - A inspeção sani
tária do Ministério da Agricultura esteve ln loco. 
nas câmaras frigoóficas, e examinou o produ
to. Quer dizer, além dos atestados das autori
dades da Comunidade Económica Européia; 
a nossa_ insReção se fez presente, tanto é que 
não houv:e rejeição pelo produto Internamen
te. A época, a carne importada era disputada. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Não 
set Sr. MiniStro, acho_que estão faltando dados 
ãí. O que riós temos aqui... 

O SR. fRIS~REzENDE - Quanto à quali
dade da carne, quero dizer ao senhor que ela 
é-de responsabilidade do Ministério da Agricul~ 
tura. O Ministério não comprou carne, não 
vendeu carne, mas foi o Ministério o respon
sável pela inspeção, pela qua1idade da carne. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - É 
que V. EJc!' disse que foram lá e fiscalizaram 
a carne; e que o diagnóstico teria sido favorá
veL Pelo menos o que temos aqui, os relatórios 
dos veterinários do Ministério da Agricultura, 
aqueles que foram inspecionar Já, ainda se
gundo declarações deles próprios feitas aqui 
nesta CP!, tais missões, quer dizer, e~sas fisca
lizações. essa análise, foram inúteis do ponto 
de vista prático, tantas as dificuldades encon
tradas na sua execução. O próprio Secretário 
Nadqnal da Defesa, na época, o Sr. Magno 
Pato, confirmou o grau de litígio dessas mis
sões no exterior. Qual foi o posicionamento 
das deliberação de V. Ex" a respeito deste as
sunto? Porque a coisa foi conflitiva. 

O SR. ÍRIS REZENDE -- Posso esdarecer 
bem. Foi solicitado ao Ministério da Agricul
tura o encaminhamento de técnicos para a 
inspeção dos frigoríficos responsáveis pelo 
abate da carne estocada na Comunidade Eu~ 
ropéia, adquirida pelo Brasil. 

Os técnicos visitaram dezenas de frigorificos 
- parece-me que mais de cinqüenta frigorí
ficos. Acontece que eles entraram em férias 
coletivas. Nessa época, eu me recordo bem 
quando o Ministro da Fazenda telefonou-me, 
pedindo que agilizasse a inspeção, uma vez 
que O cOnsumidor brasileiro não toleraria mais 
a escassez da carne. Nós determinamos, aliás, 
chamamos o Secretário da Defesa, José Mag~ 
no Pato, oportunidade em que, ao recomendar 
á ele providência mais imediatas na realização 
daquela inspeção, ele me informou que já ha
via tomado essas providências, por solicitação 
de funcionários do Ministério da Fazenda que, 
impossibilitados de condtúrern as visitas aos 
frigoóficos, passaram para o exame do produ~ 
to. Então, tiraram amostras de todo o produto 
e constataram que ele preenchia todos os re~ 
quisitos, como próprio para o consumo huma
no. Então, nessa época, é que o chefe do 
Serviço de lnspeção do Ministério se insurgiu 
contra aquela decisão do Secretário Nacional 
da Defesá de, impossibilitada a missão de 
visitar o restante dos frigoríficos, autorizou que 
examinassem a qualidade do produto. Quer 
dizer, houve discussão, esse funcionário da 
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Cipa foi à imprensa, apresentando como-_de· 
núncia, mas, daí a poucos dias, constatamos 
que estava preparando sua saída do Ministério, 
se -desincompabb~izando para ser candid&to 
a Senador pelo Distrito Federal e que ia cria_r 
qualquer motivação que pudesse favorecer a 
repercussão do seu nome, da sua ç:andi5iatt.Jra, 
no meio social. Mas nós acompanhamos tudo 
aquilo com muito zelo e podemos garantir 
que todo o produto que veio, toda a carne 
que veio para o consumo brasü estava em 
perfeitas _condições. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agor~. essa 
carne já tinha sido produzida quando foram 
faz.er a inspeção. Não sei, n_ão __ domino o assunM 
to. Normalmente, os países fazem a inspeção 
do lugar do abate e não da carne propriamente 
dita. Então, a nossa inspeção foi feita a 'poste· 
dod. - ----

Missão do Governo brasileiro. Sempre quis 
entendê-la como ui-na missãO. do-agente Co~ 
merciallnterbrás. Houve gestões diplomáticas 
e, por conta disso, a amostragem que o Minis
tério da Agricultura levou para realizar não pô
de ser cumprida integralmente. 

Terceiro, no caso dP.inspeçãO aos produtos, 
o próprio consórcio Socopar/Sogeviandes 
ameaçou por telex cancelar toda a operação 
se o Governo brasileiro insistisse em efetivar 
a i_rn;peção do produto. 

Diante da ameaça de a operação ser cance
lada, o Governo brasileiro aceitou, então, que 
a inspeção ~do produto ficasse restrita apenas 
à inspeção dos países originários fornecedo
res da carne. 

Então, não houve uma inspeção pela aquipe 
brasíleira porque a inspeção do produto foi 
negociada para ser feita pelos órgãos dos paí· 
ses OôQinários. 

. ()-SR. RELATOR (José Paulo Bisol) __:_V. 
E~ t~in a1gum esclarecimento a acrescentar, 
Sr. Ministro? 

0 SR. fRIS REZENDE- Houve essa inver~ 
são. Isso, primeiro, não impediria que a carne 
já estivesse estocada. A carne_ ~stocada não 
me impede que a inspeção condene aquele 
produto levanc;l.o ero çqnta ~s c.onc;ilções hlgi_ê-
nico sanitárias fo frigorífico. Mas, pela impo.Ssl- O sR. fRIS REZENnE··:.::... Primeiramente, 
bilidade de. inspecionar os frigoríficos, uma se lião consta dos autos, vamos encaminhar 
vez que se achavC1m fechados-!_ em férias coleti- ·- o·resutlado desses ~mes feitos no produto. 
vas, houve essa inversão. Ao invés de se inspe- Agora, é interessante salientar que existe um 
clonar os frigoríficos, inspeciono_u-se o pro- convênio internacional em que os países res
duto. .. • "- _ peitam os atestados dados pelos países que 

O SR: JOSÉ PAULO BISOL _ Não sei se integram esSes acordos internacionaiS. 
entendi bem. V. Ex' considerou que 0 tempo De forma que nem sempre o importador· 
de debate dos animais e a correspondente da carne brasileira manda a inspeção aqui aos 
qualidade de carne não_ seria da competência nossos frigon1kos, quer dizer, levam em conra 
do Ministério da Agricultura? os nossos atestados. . . 

O Governo- brasileiro, a inspeção do Minis· 
O SR. rRis REZENDE - O Ministério da tério da Agricultura atesta, por exemplo, que 

Agricultura é responsável pela inspeção, pela 0 gado abatido não provém de região· onde 
qualidade do produto, não pela aquisi!;ão, pelo exista foco de febre aftosa. Então, eles levam 
transporte, isso não. Quer dizer, o Ministérig em conta o atest<Jdo, a palavra do Govemo 
da Agricultura não interfere na compra, não. brasileiro. 
interfere no preço. O atestado das condlç_ões s8nitári<ts dos 

O SR. JOSI:: PAULO BISOL - Se faz a abatedouros, do produto. Agora o país muitas 
inspeção, a compra ficasub c:onditione. Nesse vezes, por excesso de z.e1o. enc::aminha'as mis~ 
caso, o Ministério d(l Agricu!_tpra tem ·condi- sões, mas nem sempre se faz isso; como nem 
ções ae dizer que a cam~ não serve. QuE;r__ sempre, também, _nôs encaminhamos. É o 
dizer, o refendum houve. ·problema de crédito. Se acreditamos nas cqn-

dições higiêrliCà-sani_t;árias dos frigoríficos da-
"' O SR. fR_!S REZENDE - O Ministério da queles países que nos exportam seus produ-

Agricultura atestou_ ª qualidade do produto. tos. 
Ele s6 saiu da Comunidade Econômica Euró- Até porque to.do produto, ao chegar-ão fl,·r~~ 
péia com o ategtad.o de Wa qualidade por sil, ele é submetid,o noval'1)en~e a exames. Tao-
parte do Ministério da Agricultura. to é que u_ma partida. dos Estados UriidoS foi 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ---:- Vou pedir rejeitada_ pela inspeção porque não atendia 
à assessoria que faça algumas colocações a as exigências do contrato; ela continha muito 
respeito. sebo, m!J.ita gordura, .quer dizer, ela não pas· 

O SR ASSE_SSOR_- No_sen.tido de escla~ sou pela limpeza. Os técnicos, os-operários 
recer a Mesa, a Asse_s_$9ria informa que 0 litígio ·dos Estados Unidos vieram ao Brasil, ftzeram 
em relação ao período de férias só ocorreu a limpeza exigida e ai o produto foi li~rado. 
na França. Não foi urri litígio i;ierietáltiado em -De forma que todo produto, inclusive a car-
todos os países fornecedores. A equipe brasi- ne, com o desastre de Chemobyl, toda ela 
]eira que foi à França ficou 15 dias em Paris, foi submetida a exame de radiotividade. Quer 
parada, sem fai:e_r urn.a ___ lÃnic_a inspeção pOr; dizer, todo esse proclutQ foi devidamente íns· 
primeiro, motivo de férias, e, segundo, por pro· pecionado, extremamente examinado pelas 
blemas diplomátiCos de não liberação do ate_o- nossas autoridades, tanto é que ninguém pôde 
dimento ãs demªndas brasileiras. , Cofistatar qualquer produto deteriorado colo-

Em segundo lugar, a equipe que foi ã Itália cãdo à disposição do público consumfdor. 
não pôde atuar, teve sérios problemas porque O sR .. REL'\TOR (Jos_é Paulo_ Bis()!) - É, 
a ltáJia não quis receber essa !Tiissão como V. EX" dk, que também, há nas relações inter-

nacionais, nos negócios ii1.tern.acionais, con
fiança, evidentemente. Mas a idéia aqui é de 
que houve uma ameça: se vocês cOmeçarem 
a examinar ... Essa Confiança não impede que 
o Pais examine. 

Aqui houve _uma ameça: "Se vocês exami
n_arem, fim para tudo". 

O SR. ÍRIS REZENDE - Eu não tenho co
nhecimento dessa. ameaça. 

O SR RElATOR ( José Paulo E\isol) - E 
o problema da carne itàliana? TemOs a'qui nos 
autos um ielex circular:, distrib1,1ído às unidades 
descentralizadas no Onab, proibindo a· éntra
da de carne italiana com osso em 4 de agosto 
de 86. O problema era de aftosa. problema 
virótico.·V. Ex' está a par disso? 

O SR. ÍRIS REZEND_E_- Certo, mas &. carne 
importada da Itália não era procedente das 
regiões onde existiam os foco~ de febre aftos~ 
Essa carne foi acompanhada da devida docu
mentação que atestava isso. 

É o_ caso aqUi, por exemplo, de quando v_a
mos exportar carne. Existe um foco de febre 
aftose rfo Estado de Ooiás. A carne que está 
sendo importada é de São Paulo. Então, isso · 
não- traz qualquer perigo de contaminação. 
De forma que a existência do foco ge aftosa 
na Itália era de uma região muito distante da~ 
quela região de onde procediam o estoque 
exportado para o Brasil ou importado pelo 
Brasil. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - En
tão, euro 4-8-86, uma proibição total? Da Itália, 
não? 

O SR.. ÍRIS REZENDE -=- Posteriormente 
se esdareceu. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Logo 
em sei;:j(liâa, em 8 de agOsto, houve um arren
damento ... ~ 

O SR. ÍRIS_R~NDE-Houve um esclare
cimento quanto à região onde existia o foco 
e a região de onde procedia o produto impor
tado pelo Brasil.. 

O SR RELATOR (José Paulo Bisol) _:__Em 
um mês foi liberada completamente a impor
taç_ão? 

O SR. fR[S REZENDE - Após esses escJa
redmento. 

Çl SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - V. 
EX poderia explicar as razões da Portaria n'~ 
194, que trata da venda de produtos prestes 
a se deteriorar, tal a _exorbitância da impor
tação? Por que vender os, produtos fora das 
diretrizes estabelecidas por V. Ex' na Portaria 
n"' 36/88? Não sei se V. ~ está recordado 
dess~ Portaria n9 194. 

O SR. ÍRIS REZENDE- A Cobrai, reafirmo, 
importou 400 mil· toneladas de arroz benefi
ciado, autorização ou importação formalizada 
antes da minha chegada ao Ministério d.a Agri
cultura. Ao fmal de tudo, .estva a Cabal com 
80 mil toneladas de arroz prestes a se deterio
rar. Então, tivemos que estudar _um meio. de 
facilitar a·colocação desse produto no merca~ 

~ do,_ inclusive facilitar o preço_, para quê- não 
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se perdesse aquela quantidade de produto, 
que seria altamente danoso à Cabal. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Sr. 
Ministro, o Voto 52 do Cínab, voto proposto 
por V. EX e aprovado pelo Ministro Dilson 
Funaro, ad referendum do Conselho, pede 
credenciamento à Bantrade como agente do 
Governo Federal para a política de abasteci
mento. Por que V. Ex" eritendeu necessárlo, 
se a Jnterbrás, o lrga, o ISPÂ, todos importando 
alimentos, não necessitaram de ser creden
ciados? Por que, de repente, foi necessário 
um credenciamento? 

O SR. ÍRIS REZENDE- As razões, natural
mente, constam do voto. Lembro-me de que 
a justificativa apreseritada Pelos técnicos é a 
de que seria mais uma empresa, inclusive uma 
empresa estatal, a participar desse processo 
de importação. Quantó maior - essa era a 
jUstificativa - o número de empresas, princi
palmente em se tratando de empres_a póblica 
c_omo essa- era ünia emprea estatal do Go
verno do Rio Graride do Sul, salvo- engano 
-provocaria, o interesse de prestação de me
lhores serviços com a concorTência. 

O SR RELATOR (José Paulo Biso!) - V. 
Ex!' propos ou sugeriu a exoneração do então 
Presidente da CFP, Inácio Mamana? 

O SR. lRIS REZENDE - O ex-presidente 
da CFP? 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -V. 
Ex!' propos a exoneração dele? 

O SR. fRIS REZENDE - Não digo que eu 
tenha proposto; apenas_ concordei. 

O SR RELATOR (José Paulo Biso!)- Nem 
sugeriu? -

O SR. ÍRIS REZENDE - Não. Ele estava 
em uma situação um tatno desconfortável na 
CFP. 

O SR RELATOR (José Paulo Biso!) -Há 
uma razão para ele ser exonerado? 

O SR. ÍRIS REZENDE- Realizávamos uma 
reunião do Ministério da Agricultura com to
dos os Secretários de Agricultura de todos 
os Estados, quando publicamente o Secr-e
tário da Agricultura, Dr. OSmar"Diãs, dó Estado 
do Paraná, apresentava uma denúncia contra 
o Presidente com relação à _irregularidade no 
transporte ou no escoamento da safra daquele 
Estado. 

Determinamos de pronto, presidindo aque
la reunião, a constituição de uma Comissão 
de Inquérito. Desde que se estabeleceu aquela 
situação já se notava a dificuldade do desem
penho por.parte do presidente nos trabalhos 
em uma empresa daquela envergadura. f\oi 
quando se discutiu a sua exoneração, embora 
eu possa aqui afirmar, mesmo que não tendo' 
chegado foramalmente à minha apreciação 
o relatório da Comissão, que aquelas denún
cias não procediam. 

Tenho a impressão de que as denúncias 
não procediam, segundo informações que me 
foram trazidas no decorrer dos trabalhos da

, quela Comissão. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Es
tou terminando as minhas indagações, Sr. Mi
nistro. 

Nós importamos, na oportunidade, um ba
calhau que oxalá tivéssemos pelo menos uma 
vez por semana em noSSa mesa. Mas o proble
ma era importar alimentos que 70, 80 -mi1hõe'S 
de brasileiros não têm como pagar, como um 
bacalhau desse.lmportamos algumas bebidas 
41e _brasileiro pode viver dez vidas e não vai 
conhecer. _ 

Em sUma, o que qUero dizer é que -importa
mos, na oportunidade, pagando terrivelmente 
bem para quem recebia, certos alimentos e 
certas bebidas que absolutamente não preci
sávamos importar, porque 0,5% da população 
brasileira teria condições de aproveitar. V. Ex!' 
tem idéia de qye isso aconteceu? 

O SR. [RIS REZENDE - Ninguém pode 
negar que a implantação do Plano Cruzado, 
a elevação do consumo, provocou uma cor
rida às importações. Eu me lembrÇl. naquela 
época, percorrendo o interior de Goiás num 
final de semana, em campanha política, de 
ter-em deparado com uma lata de cerveja da 
Holanda Lá no inJ.erlor! Ninguém pQde negar 
que houve um exagero-de importações. Houve 
exagero na importação de aviões, na impor
tação de bebidas, porque quando se fala em 
alimentos, tem-se que se pensar diferente
mente, porque ninguém pode imaginar o que 
é este País uma semana sem arroz, um dia 
sem leite. Ninguém pode imaginar sem milho, 
sem feiji:lo. _ 

Então, é muito natural que as autOridades 
encarregadas do abastecimento de alimentos 
se preocupem e, diante dessa preocupação, 
cometam até alguns exageros. foram prejudi
dais mas não tanto, já que o alimento está 
aí. Eu disse que, para mim, houve inoportu
nidade na entrada de uma quantidade de mi
lho, mas não foi exagero. Acho que o País 
precisa de um estoque regulador, de um esto
que de garantia para, no mínimo, seis meses. 
Feliz é o palse que tem alimentos para um 
ano. 

Temos, hoje, arroz de sequeiro sufidente 
para o consumo durante o ano. Não faz mal! 
O que tem? Que" mal faz? Temos arroz sufi
ciente pafa um ano. Se amaiifiâ ocorrer urria 
estiagerri e- a pfodução de arroz for a zero, 
terÍ1os arroz. Precisamos aumentar o nosso 
estoque de milho, de feijão. Entretanto, sou 
b-em claro: sou favorável a que o Pãís tenha 
sempre um estoque suficiente pãra um consu
mo de, no mínimo, seis meses, POrque impor
tar alimentos em um, dois, três é altamente 
desagradável e provoca tudo isso que se viu. 
Temos que formar os nossos estoques produK 
zindo. Por Isso tenho lutado, na busca de uma 
política agrícola, afunde que dê, ao agricultor, 
garantias, Para que ele confie na agricultura 
como meio válido de vida. 
Lutei para dar o exemplo. Lutei muito para 

que não se reduzisse a produçãQ de trigo no 
País. Quanao assumi o-Miriistério, o trigo esta
va a 248. Concordamos com uma redução 
para 240; no ano seguinte, para 220; e chega
mos a 170. A intenção era que se reduzisse 

a- área- de plantio para que o País não produ
zisse trigo, porque era muito mais fácil com· 
prar o trigo da Argentina a 90 do que pagar 
o produtor nacional a 220. Concordamos até 
que se reduzisse a 170 dólares a tonelada. 
Eu estava certo: Eu dizia que se pague 22"0 
ao invés de 90, mas está se pagando mão-de
obra ao lavrador brasileiro, está. pagando irO
posto aos governos estaduais _dq Brasil_. 

Bastou wn_a estiagem no Canadá, nos Esta
dos Uni_~os, para que o trigo da Argent!na suK 
bisse de 90 para 220 dólares a tonelada. Quer 
dizer, o trigo brasileiro, hoje, é ~ortável. E 
está sendo pago, ao nosso produtor, 170. De 
forma que nem sempre e, nisso, tenho discor
dado dos eConom-iStas. Não podemos pensar 
em alimentos simplesmente sob o aspecto 
económico. Temos que pensar no alimento 
como motivo de tranqüilidade social. Se não 
estivéssemos produzindo as seis milhões de 
toneladas de trgio, o Brasil estaria, agora, bus
Cando trigo, sêm encontrá-lo, talvez a 250 dó
lares a tonelada. 

Isto pode aconteC_er ccini o arroz, com o 
milho, pode acontecer com qualquer produto. 
Acho que o País tem qae l)1archar com segu
rança, com comPetência para a sua auto-sufi
ciência em todos os produtos básicos. A agri
cultura_ precisa ser prestigiada. 

Quando eu milnifestava as minhas apreen· 
sões_em relação às importações,_ a minha pri
meira preocupaÇão·- querO aqui confessá-la 
'publicamente- não era com o que· se gasta
va; era o prejuízo que a importação ca1o1saria_ 
ao nosso produtor.- Lamentavelmente, levou 
também divisas. -

Eis que, como num pa5s_e_ cte mágica, está 
a agricultura a garantir praticamente hoje 35% 
do PIB. É a agricultura hoje responsável, direta 
e indiretamente, por 35% do Produto Interno 
Bruto do nosso País; responsável pela impor
tação de grande quantidade de c ame, de suco; 
pela exportação de soja - é o Brasil hoje 
o segundo produtor. E chegamos - quero 
repetir aqui- a inibir, no corrente_ ano; a prO· 
dução de arroz:__d_e_sequeiro. Temos já dificul· 
dade de armazenagem, iam anho foi o excesso 
de produção. 

De forma que, a agriéulttira consolidada, 
jamais o Senado Federal estará reunido, to
mando o tempo de seus ilustres Senadores, 
para apurar possíveis irregularidades na_ im
portação de alimentos. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Sr. 
Ministro; precisamos realmente produzir, V. 
~ tem razão; precisamos, em prOduzindo, 
distribuir trabalho, e, em distribuindo trabalho, 
precisamos distribuir a riqueza. Mas não va
mos distribuir a riqueza quando uma pessoa, 
utilizando uma legislação _especial que visa fa
cilitar a importação de alimentos, por um pro
blema político de distribuição qualquer, im
porta um avião. V. Ex!' falou,_ não fui eu. Não 
se come um avião. 
_ V. EX' não acha que temos_ que fazer esse 
sujeito p~gar o lucro ilícito que teve? Há um 
conçeito _no Código_ Civil, repassado para o 
Código Penal, que ~ o do enriquecimento ilíci~ 
to. V, Ex' não acha que é enriquecimento ilícito 
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utilizar um expediente desses? Acho que de
víamos levantar cada av:ião que foi comprado 
e verificar quais os b_eneficios que ele tev~. 
Dizer-lhe "Agora você vai pagar". Se não tem 
como pagar, pega o avião e o incorpora ao 
Património Nacional. Não acha isto? 

O SR. ÍRIS REZENDE- O Ciriaó se encar
regava da autorização para a importação de 
alimentos. A importação de outros bens acha
va-se em outras áreas. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Te
nho aqui o problema do milho, já que V. Ex' 
falou e vai_ ser o último assunto que vou abor
dar. 

Tenho aqui, do Secretário Nacional de 
Abastecimento - Cinab - para o Presidente 
da Companhia de Financiamento da Produ
ção - CFP: "ConfOrme entendimentos, esta- -
mos enviando em anexo os dados de classifi
cação disponíveis nesta Secreta da sobre o mi
lho importado através da lnterbrás - não o 
que vai ser importado, mas o importado -
e editais de. __ aquisição dessa Companhia no 
período 86/87. Gostaríamos de lembrar que 
o apresentado refere-se à classificação efetua
da por ocasião do~ _descarregamentos dos na
vios". Está aí o milho. 

O SR. fRIS REZENDE - Eu me referi à 
qualidade excepcional do milho da Argentina. 
Daí a impressão de que seja milho americano. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Nos 
armazéns indicados por essa Companhia ou 
pelos exportadores amparados pelos editais 
da CFP. Os resultados mostram que 74,94% 
do produto foram classificados e enquadrados 
como abaixo do padrão. 

Esta é a questão. Pagamos milho de pri
meira qualidade_e recebemos o quê? Aqui es-
tão os milhões no bolso de quem? É muito 
sério! 

. O SR fRiS REZENDE -:- Ai V. Ex" observa 
o zelo do Ministério c;l.a_ Agricultura quanto à 
transparência dos seus atos. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Os 
resultados mostram que 74,94% do produto 
foram classificados e enquadrados como 
abaixo do padrão, em sua grande maioria por 
excesso de matérias estranhas e impurezas. 
O segundo maior defeito encontrado fo~ o ex
cesso de grãos ardidos e b_rotados, quando 
fomos tão duros com o nosso agricultor aqui. 
Vem uma chuvinha em cima de soja, começa 
a brotar e diz-se que não serve mais. Ma& c:orn 
os estrangeiros não temos a mesma dureza._ 

Em Vista disso e da precariedade do arma
zenamento, o produto remane_s_cen~ deve es
tar fora de condições de_ util~ação, o que nos 
leva a sugerir uma averiguação in loco, onde 
se encontra tal produto. Se o __ Sr. quiser tem 
aqui -outra relação Bahia, Para,Jba, Alagoas, 
Ceará 

O SR. fRJs REZENDE....,..... Essa foi uma pro'0-
dência tomada pelo Ministério da Agricultura. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - O 
total é de quase 2 milhões ele tonela~s para 
jogar fora. 

. O SR: fRiS REZENDE - Eu disse a V. EX' 
que o Ministério da Agricultura não compra, 
não negocia, não transporta, o Ministério da_ 
Agricultura fiscaliza. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bfsol) - V. 
~_reCebeU isso aqui? --

O SR. fRIS REZENDE ...::_ Certo a CFP é 
uma empresa do Ministério da Agricultura ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Qual 
_,__é a iniciativa que foi feita? 

O SR. fRIS REZENDE - .•• encarregada da 
clasSificação. Isso foi encaminhado à Seap pa· 
ra que ela tomasse: as providências. 

O SR. RELATOR (José.Paulo Biso!) ~v. 
Ex autorizou a mudança· de destino do milho 
argentino do Rio Grande para o Nordeste do 
Pais? 

O SR. fRIS REZENDE -Não sou eu quem 
autoriza, não é o Ministério da Agricultura o 
executor. Essa execução compete à Seap: 
Agora, naturalmente pode ser que o Ministério 
da AgricultUra tenha Sugerido em face, eu não 
me reCOrdo, de escassez. -do produto no Nor
deste o encaminhamento de parte desse pro
duto para aquela região, porque o Nordeste 
normalmente é abastecido por milho do Cen
tro-Oeste que custa muito. Muitas vezes o 
transporte fica rrlais Oneroso do que o_ preço 
do produto. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Em 
depoimento prestado aqui o Dr. Inácio Mama
na estimou o excesso de importação de milho 
em 400 a 500 mil fon-eladas. V. EXI' em algum 
momento, no âmbito do Onab reagiu contra 
esse tipo de excesso? 

O SR. !RIS REZENDE- Reagimos quanto 
a época da entrada do produto no Brasil, por
que esse produto, principalmente da Argen
tina, chegava aqui em nosso território na épo
ca da colheita -do milho no Sul. O que trouxe 
transtornos imensos à armazenagem, apenas 
isso. Mas quanto à quantidades, tanto é que 
'o nosso' esto·que de milho não é assim tão 
grande, ele vem em tomo de 2 _ou 3 milhões 
de toneladas de passagem, o que se chama 
de estoque de passagem, que não é um esto
que considerado grande, pelo contrário. 

--O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Sr: 
Ministro, não' era um cilso de auditoiia esSa 
questão do milho, ou seja, 2 milhõe~ de tonela
das não era _o caso de abrir uma aucüio'ria 
ever quem ganhou com isso? Eu fico pergun
tandó a V. EX'. com o maior respeito, pois 
o Brasil não pode fazer uma coisa dessa. Nós 
somos pobres, Sr. Ministro, e há um problema. 
Há meia dúzia de PeSSOas que da noite para 
o cüa ficam multimilionários com esses negó
cios públicos. Enquánto nós temos 80-- iilí

Jhões .de pessoas na maior miséria. TemóS 
que mudar as estruturas, conceber diferente
mente a administração. Não havia necessi
dade de uma auditoria, Sr. Ministro. 

O SR. !RIS REZENDE - Estou de acordo 
com V. Ex' Eu não me considero mals zeloso 
e nem menos zeloso do que ninguém neste 

País. Basta dizer que eu fui o Ministro que 
teve a coragem de decretar a prisão de 18 
empresários em Estados diferentes por mal~ 
versação da coisa pública. Erarh ~_empre-sas 
reSpori:Sáveis pela guarda de produtos agríco
las, e no momento da lic:itação e~se produto 
h~a desaparecido. Não titubeamos. deq:eta~ _ 
mos prisão, enfrentamos a justiça que ãs Vés
peras do Natal _concedia habeas corpus para 
doiS deles; tenho, na área do Ministério da 
Agricultura, sido muito cuidadoso com o a 
administração do bem público. Agora, eu que
ria que V. EX" ao fmal, se possível, desse a 
oportunidade ao Diretor da CFP que aqui se 
acha presente, para prestar esclarecimento 
que porventura não tenham sido satisfatórios 
da minha parte e ãõ Presidente da Cabal. Pedi
ria cinco minutos a cada um, se o Sr. Presi
dente permitisse. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Vou 
encerrar ~qui as minhas perguntas e fazer um 
registro repetitivo. Eu acho que; claro, as pes
soas que cometem esses delitos devem ser 
punidas, mas mais importante que iSSo é-nós, 
os Senadores, os Ministros. os Presidentes dã 
República, os Deputados, em suma, os ho
mens públicos_, termos consciência que esta
mos _trabalhando em cima e com estruturas 
que proplciam isso. O que- nós temos que 
ITlOdificar são as estrutu_r~s que propiciam is~ 
so, e está, ao nosso .alcance, está ao !;l.lcance 
do CongreSso, está ao alcance dos Ministros, 
ao_ alcance da PresidênCia da República. O 
que não está h.:wendo é u_m_ c:;,onsenso nesse 
sentido. E a consciência nítida e clara de que 
nossas estruturas, se elas nãO são, em si cor~ 
ruptas, elas produZem ccii-rupÇãO, geram cor
rupção. Todo esse problema está bem posto 
aqui, bem esclarecido. Entãó, não adianta ape
nas colocarmos os corruptos na cadeía, por
que as estruturas estarão- prOduZindo substi
tutos automaticamente. 

O SR. ÍRIS REZENDE - Bastou que se 
cOlocasse esse número de empresários na ca
deia, para que outras dezenas espontanea
mente procurassem a CFP e__regularizassem 
suas situações, porque a CFP não sabia da 
irregularidade, 

-0 -SR. JOSÉ PAULO 6IS0l- - !$r. _Pr._esi
dente, estou satisfeito. 

-Muito -Obiigado. ·· 

O SR. lRIS REZENDE - Muito obrigado, 
Senador José Paulo Biso!. 

O .SR. PRESIDENTE- (Dirceu Carneiro) -
Agradecemos a intervenção do nosso con
vidado. 

Franqueamos, primeiramente, a pã18.vra aos 
membros da Comissão e, depois, aos Srs. Se
nadores _e Parlamentares que, assim, o dese· 
jarem. 

Consultamos ao Plenário se há alguma in
dagação a fazer. 

Não.havendo nenhum interesse de indaga
ção por parte do Plenário, consultamos os Di
retores referidos pelo Sr. Ministro da Agricul
tura,_ (ris Rezende, se: desejam fazer alguma 
int~nçã:o. 
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O SR. PEDRO D'ANTAS....:... Sr. Presidente, 
considerando o inícjo _das_ pe~gun~s forl::_Jl.U~ 
!adas peJo Sr. Senador José Paulo Biso!, S. 
EX!' afumou que tomássemos nota daquao que 
deveria ser acrescentado no final áesta reu
nião, 

Assim é que desejava tratar do assunto rela
tivo ao leite, que foi, inicia1mente dito, sobre . 
o problema de uma licitação pública e, poste
riormente, não licitação_ pública. Através do 
voto Cinab n9 035/86, foi autorizada à Cabal 
adquirir 43 mil toneladas de leite através- de 
um processo llcitatório. Esse processo foi rea
lizado, e durante a sua execução uma das em
presas concorrentes foi desdassificada por 
uma questão de específlcação, não somente 
no invólucro do produto, como também em 
alguns elementos básicos constantes em edi
tal. Assim é que, a SPAN, que concorreu na 
licitação com a oferta de 11 mil toneladas 
foi desclassificada. E a Ecotrade, a Coimbra 
e a Cotia forneceram 32 mil tOnêladas de leite 
a n'Nellldtatórlo. 

Decorrido um certo prazo e considerando 
as justificativas apresentadas em termos de 
abastecimento, a Corripanhia BraSileira de Ali
mentos recebeu uma determinação da Seap 
que negociasse com os mesmos preços da 
licitação com a Span a possibilidade de eJa 
vir a fornecer o restante das 11 mil toneladas 
de leite. Tomando por base os preços da licita
ção e anaJisando que o leite americano no 
seu invóJucro, ml sua embalagem, diferencia
va do leite da Comunidade- Econômíca Euro
péia, pois aquele trazia quatro folhas, quando 
o americano trazia tão-somente três, mas que, 
caracterizando a resistênCia daquele material 
em termos de três fOlhas, era o suficiente para 
preservar as qualidades do leíte que autorizava 
a Cabal a negociar pelos mesrros pre~os da 
licitaÇão à aquisição das 11 mil toneladas. A 
Span vendeu pãra o eStoque regulador do Go
verno, via Cabal, as onze mil toneladas e o 
contrato foi celebrado. Esta foi a primeira ope
ração que se fez em leite devidamente uSando 
o processo licitatório cori'i esta eXC:eÇáo.-- -

Posteriormente recebemos autorizações da 
Seap para contratar novas partidas de leite. 
GOstaria apenas de dizer ao nobre Senador 
que realmente respeito o ponto de vista de 
S. ~ e mesmo porque, até constitucional
mente, temos que respeitar o processo licita-
tório. ---

Toâavia gostaria também de lembrar que 
na aquisição de certos e- determinados alimen
tos - porque convivo diariamente com esse 
problema- e toda vez que se faz 'um proces-So 
licitatórlo, a níVel de aquisição de. produtos 
básicos, apenas iremos fazer um acréscimo 
do valor do produto, porque a partir do mo
mento que fazemos a licitação não teinos os 
preços báSicos dos pr9dutos. E quando a co
mercialização é feita previamente, sabendo-se 
os preços dos produtos, ela não é feita através 
de uma licitação formal, mas sím, informaL. 

Previamente prOcura-se saber dos fornece
dores o valor do produto para depois adqui
ri-lo. E assim é que era realmente feita a aquisi
ção de produtos da ordem de vinte mil tonela
das de leite pela Span, posteriormente através _ 

do Voto 04586_sem o piOcesso licitató,rio for
-mal, mas ele foi feito informal. 
- -Desse._modo é_ que se fez a aquisiÇão de 
dez mil toneladas d~ leite pela Cotia, através 
do voto 051/86, e aSsim é que se fez a aquisi
ção de cinqi.ienta mil toneJadas de leite por 
intermédio da [nterbrás, e cinqüentêl mil tone
ladas de leite pela Span através do voto 05,3_86. 
~e-vetO-que-fOi analisado pelo Exm9 Sr. 

~~d~r e qu~ assin~do p~lo. ~9 Sr. ~ir)_is
tro, tem um detalhe que é muito importante, 
e na s~gunda página do _!'oto_diz o seguinte: 

"Por outro lado já se sabe que em 19 
de janeiro de 1987 caso as vinte mil tone
ladas de LPD adquiridas dos Estados Uni
dos chegue antes do dia 31-12-86 resta~ 

-rão apenas dezesseis milhões e quarenta 
e nove quilos como estoque de passa
gem. 

"Este volume de LPD é inSignificante. 
- Não suportaria mais do que 30 dias de 

demanda nadonal Assim, pelas razões 
expostas propomos que este Conselho 
autorize a Interbrás a proceder como 
agente de executor externo a aquisição 
de cinqüenta mil toneladas de leite em 
pó desnatado, dos Estados Unidos, atra
vés da: CCC,1icando a parte restante -a 
cargo da Cabal, que deverá negociar dire
tamente com a cessfonária exclusiva no 
Brasil, a firma SPAN, nas mesmas condi
ções das operâçõ_es anteriores realizadas, 
ressaltando o ·risco de câmbio para os 
valores que serão desembolsados em 
moeda estrangeira." 

Como observam V. Ex!'s este voto teve 0 
cuidado de dizer que as operações anteriores 
seriam a base da negociação. Achava que de
veria complementar essas informações aos 
Srs: Senadores, em função da solicitação do 
Sr. Ministro, com relação ao leite. Com relação 
ao milho, eu acho que somente o nosso Dire
tor da CFP terá melhore$ condições~ 

-=--o SR: PRESIDENTE (Dirceu Carriejro) -~ 
Agradecemos a sua intervenção e aproveita

= mos_ a_ pporfuflidade para lembrar que V. 8' 
está nos devendo documentos, que ficou acer
tado por ocasião do seu depoimento. De mo
do que,-queremos lembrá-lo, visto que esta 
Comissão está chegandó ao final. 

·_ O SR fRIS REzENDE --'- NiimÓ a V. Exo 
_que os documentos já estão seqdo encami
nhado_s para essa Comissão. 

O SR. PRESIDENTE: (Dirceu Carneiro) -
Com a palavra Célia Porto, Diretor de Planeja-
mento da CF?. · 

o SR. CÉUO PORTO~ o.uena preStar um 
esclarecimento sobre um episódio relatado 
ij.qui;"]á Que õ __ -então Presidente _da .emer_esa 
jã teVe opOrtunidade de depor, o Dr. Inácio 
Mamona Neto. Eu queria esclarecer que a CFP 
participoU apenas das importações_ de milho 
como executora intema,_do total de cerca de 
3 milhões importadas, cerca de novecentos 
e setenta· !Ttil foram feitas sob a forma de Ucita~ 
ção pública, e a CFP que coordenou. A outra 
parte importada pela lnterbrás e pela Bandra-

de, a CFP-apenas recebeu o produto põsto~ar
mazém. A" nm;:_sa _respoÍlsabi1idade, portanto, 
ê depois do produto já depositado no arma
Zém. Quanto-a essa questão da quG!)idade téc
nica e-dos montantes, houve dois momentos 
bastante _claros no processo decisório_._ Até 5 
de outubro de 86 existia a Secrêtarla Exe-Cutiva 
do Onab, como órgão independente, e coor
denada pelo Dr. João BOsco Ribeiro, EXistiam 
câmaras técn!<;as, por produto, sendo que de 
aJgumas delas acertei fazer a parte, como â 
de milho e de arroz, e era nessas_câmara_s __ 
técnicas que havia oportunidade de_ coloca~ 
ção, inclusive, de posições divergentes, já rela
tadas aqui. 

Posteriormente, com a extinção da Secre
taria Executiva do Cinab como órgão indepen
dente e a SEAP passandõ a ·executai essa tare
fa de Secretaria Executiva e as_ plenárias do 
Cinab llão mais existiram, parec.e-me qúe a 
última plenária do Cinab foi no iníciO de setem
bro, e as decisões realmente ficaram menos 
transparentes e não houve oportunidade de 
participação mais direta nessas decisõeS. 

N~_sse episódio da classificação do produto 
que chegou, conforme relatado, cerca de 7.?% 
estariam fora dos padrões braslleiros, a diver
gência que surgiu, foi eritre padrão interná-
clonai e brasileiro. Pelos padrões internacio
nais, o produto estava normal para uso-animal, 
e pelos padrões brasileiros não estavam, por
que os nossos padrões são mais rigoros9s. 
E óbvio que os Estados Unidos e a Europa 
não usariam um padrão que não fosse Um 
padrão prejudicíal à alimentação animal, que 
era o uso _do produto. Obviamente a prova 
disso veio posteriormente, tanto assim que o 
prOdUto- foi todo consumido, sem nenhum 
problema. Aconteceu esse episódio da diver
gênda de classificação, exatamente porque 
6 ·edital previa -padrões internacionais e e1e 
foi classificado pelo padrão naciçmal. Agora, 
a deterrilinaçãO dO local da classificação, qu-e 
foi outra d(lvida surgida, fazia parte do edital 
eJQi_\UJl---ª--determinação, na época, do órgão 
coordenador do sistema que foi a SEAPT que 
_fosse feita dentro do _armazém, na recepção 
do_ armazém. Se o .objetivo fosse efetivamente 
evitar a intemalização de um produto de qualí
dade ruim, essa classificaçãO teria que ser feita 
no naviO para- evitar O desembarque. 

o SR. PREsiDENTE (Dirceu-carneiro)_:.._ 
Agrade_cemos a intervenção. _ . : -. . 
~ · Gostáríamá.S. de _encaminhar ainda uma in
dagação ao Sr. Ministro, bastante especifica, 
Sobre uma decisão do Ministério de suspender 
a eficácia de uma portaria, que havia sido al
cançada pelo Mini?f.ério, em_ função de ~ma 
gfimde luta dentro do Parlamento, tanto no 
Senado como na Câmara, para a proibição 
de·_J,!.ffi conjunto de agrotóxicos que_estavam 
sendo utilizados no Pais e que em muitos ou
tros paises já estavam ·condenados há muíto 

-lempo. E durante o período em que V. EXI' 
estava à frente -_e ~stá ainda à frente do 
Ministério- foi .stispimsa a ieficâcia dessa por
taria sobre agrotóxicos e anab_oUzantes, e du
rante um certo periodo se überou toda essa 
possibilidade, quem sabe, até de estoques 
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trancados pela portaria anterior e a entrada 
desse produto que a portaricranterior proibia. 

Evidentemente, que a preocupação, é que 
esses produtos condenados, inclusive em o~~ 
tros países, fossem acabar na mesa do povo 
brasileiro através da contaminação de aJimen
tos. 

Queria indagar a V. Ex', se a liberação-dessa 
portaria teve a ver com os problemas de abas
tecimento ·ou teve outras implicações. E por 
quê? E o por que também ela foi retomada 
depois de um certo per:íodo? 

O SR. ÍRIS REZENDE--ST.'Pfesidtirlie,'ve
nho de uma região onde a pecuária é intensa. 
Na époCa era a maio~_ pec_uária ~e cort~ -~o 
Brasil. Gcrlás cOntava, antes de sUâ dMsãa ter
ritorial com a criação do Estãdo do Tocantins, 
com o malar rebanho do Brasil: 22 milhões 
de cabeças de gado. Até por outro lado, sou 
pequeno pecuarista. 

Entãõ, o que se obserVaVa-, diante da proibi~ 
ção do uso do anabolizante, era a utilização 
de produtos contrabandeados. Eu sabia da 
existência de venda a1i- no centro de Goiânia, 
à vontade, de~ anabolizantes sobre o qua1 o 
QQveroo não tinha Controle. Então, a socie
dade, o consumidor brasileiro corria o risco 
de estar consumindo a carne de animal no 
quaJ tinha sido implantado O' anabolizante_~au
sador de câncer-já corilprovad.imeitte cau
sador do câncer --um determinado tipO de 
anãbolizante. - _ 

Bem, então eu assurrifO Ministério, levado 
vamos dizer, pelo pragmatismo. Imediatarr)en
te, chamei a Secretaria da Defesa e disse: va· 
mos assinar uma portaria que permita a Pro
dução do anabolizante no Brasil que não seja 
pernicioso à saúde. POrque iSso se diScutia 
muito, alguns países da ~urOpa: p_ro1bi~_m, _ou
tros permitiam. Os Estados Unidos defendem 
até hoje a utilização do anabolizante. Quer di
zer, é um assunto muito polêmiCo. 

Mas, eu então, determinei que se assinasse 
uma portaria permitindo a fabricação do ana
bolizante- do hormônio natural. Para evitar ... 
porque no momento em qo.e se ~~cass~ 
no Brasil nós terfamos o cônirole sobre o pro
duto que estava sendo utilizado. Esta portaria 
causou uma celeuma tão grande. Vieram ~~c- _ 
nicos e cieflt!stas do mundo inteiro, provoca
mos reuniões com todos os segmentos da 
área e chegaram à concJusão quase que unâ
nime que a minha portaria era válida. Mas, 
francamente, iam se passando os meses, e 
eu notava que o consumidor brasileiro não 
estava devidamente esclarecido. Ele estava as
sim um tanto preocupado com o produto que 
consumia. Nessa hora eu tomei, por conta 
própria, a segunda atitude: chamei o Se<:re
tário da Defesa e dísse-lhe: -raça uma portaria 
proibindo o uso de todo e qualquer tipo de 
anabolizante no Brasil. Foi o que fizemos, com 
uma exceção, para fins terapêuticqs~ __ 

Então, foi Uma atitude que tomei para ~tar 
wn mal maior e -posteriormente senti-me fra
co, diante da campanha, certo de que a minha 
portaria era absolutamente válida para os inte
resses. Porque, se- existe um tipo de horrnônlo 
que não causa qualquer efeito colateral, se 

é absolutamente aceitável por todos os povos, 
por que ~r que nós não ganhássemos 15% 
da produção de carne no Brasil? L6gico! 

Mas, por outro lado, eu não_me achava no 
direito de impingir dúvidas na consciência do 
consumidor brasileiro. Eu não me achava. Fui 
me sentindo um tanto arygustiado. Eu me con
siderava certo, estava certo, devidamente am
parado pelos cientistas de renome do mundo 
inteiro mas pensaya: não tenho o direito de 
manter essa dúvida na consciência e a revo
guei. Tive·a humildade suficiente de revogar 
a portaria. 

O SR. fRIS REZENDE - ... pelos cientistas 
de renome do mundo inteiro-mas pensava: 
não tenho o direito de manter essa dúvida 
na consciência e a revoguei. Tive a humildade 
suficiente de revogar a portaria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Ela: também não compreendia agrotóxicos? 

O SR. fRIS REZENDE - Não. Sobre todas 
aS- Portarias que tratam de agrotóxicos temos 
convocado setores para uma ampla discus
são. Tanto é que nunca mais se _ouviu falar 
e nem sentiu-se qualquer tipo ·de protesto 
quanto- a esSas portarias, peimitindo o uso 
de agrotóxicos. Estas portarias são antecipa
dafnente estudadas com todos os segmentos 
porque não temos outro- objetivo senão acer
tar. E dare que a agricultura hoje exige o uso 
de defensivos. muitos deles altamente t6xiços, 
i'rtãS;----='éjt.lâbdo utilizados o são após profundos 
e minuciosos estudos com as áreas compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Indagamos ainda, Sr. Ministro, se em função 
dos objetivos que esta Comissão foi criada 
de esclarecer a verdade dos fatos V. EX" tem 
rnais alguma Coisa a declarar, que não lhe 
foi perguntado mas que faz parte dos esclare
cimentos qUe esta Comissão precisaria ter pa-
ra-elaborar o seu relatório? -

O SR fRJS REZENDE - Sr. Presidente, te
nho a impressão que tudo que estava ao meu 
alcance no sentido de esclarecer esta douta 
Comissão foi feito. 

Gostaria, mais uma vez, de ressaltar a im
portância desta Comissão_ porque, diante de 
tantos desencontros deste País, ao longo dos 
anos, o que não se admite é a omissão, princi
palmente elos homens públicos. 

Se ao longo dos anos o Senado Federal 
se preoCUpasse com pi'óblemas- dessa natu
reza talvez os abusos não fossem tão acentua
dos. De forma que esta iniciativa do Senado 
Federal de acompanhar os passos de quem 
administra a coisa pública neste Pais é alta
mente 1õUVãvel. 

Todos aqueles que estão administrando es
tãc.t consdentes de que, amanhã, o Sen-ado 
Federal poderá eStar no seu encalço. Isto é 
muito importante. Ó SenadO e a Càmai-a Fe
deral, as Assembléias, as Çâm<!ras Municipais, 
todos nós que temos uma parcela de respon
sabilidade com a administração pública neste 
País_ devemos, corno exemplo,_ esta posição 
que o Senado Federal assume. Meus cumpri
mentos. 

O SR. -Antes de encerrar, em 
meu nome e talvez em nome de alguns cole
gas gostaria de agradecer a oportunidade que 
esta CP! pi'ó(:j6rclonou a todos que estamos 
do lado de cá para tomar conhecimento de 
tudo aquijo que foi exposto pelo Sr. Ministro 
e que nóS, às vezes também, somos argüídos 
lá fora e não tínhamos condição de responder. 
E cofn aii exPlicãÇões dadas por S. Ex', o Sr. 
Ministro da Agricultura, passamos a ter a con
dição de dar essas explicações. Se não fosse, 
como- disse o Sr. Ministro, esta ComisSão riãO 
teriamos essa õpdrtunidade. Temos de fazer 
dois agradecimentOs: primeiro à Comissão e, 
segundo ao_ Sr. Ministro pelos seus escJareci
mentos. Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
gostaria de fazer urna breve i!Uervenção. Con~ 
Sidero da maior importância o- depoimento 
do Ministro Íris Rezende nesta COmissãõ;~cOm 
todi3.1ealdade, transparência, sinceridade e alta 
responsabilidade de que está investido de Mi
nistro de Estado da Agricu1tura, procurou tra
zer também a sua contribuição para que esta 
Comfssão possa realmente concluir os seus 
trabalhos, procurando solucionar o problema 
que está reaJmente preocupando a todos nós 
inclusive o próprio Ministro. _ : 

E, com:o- disse @o bem o nosso Relator, 
José Paulo Biso!, a mudança das estruturas 
do rlosso Pals, no que tange ao problema de 
abastecimento, dÓs diversos depoimentos 
apresentados à Comissão, tiramos uma cOn
clusão de que existe urna superposição de 
órgãos atuando no &etor de abastecimento. 
ISso, de .certo modo, tem prejudicado não só 
os interesses do País, como também dos po
bres consumidores, haja vista, por exemplo, 
o problema da carne~ Hoje, estamos enfren
tando um grave problema de desabasteci
mento de carne e já estamos entrando, prova
velmente, num problema de desabastecimen
to de leite. Parece-me que faltou, por parte 
do Gollemo, a preocupação da formação e 
estoque regulador desses dois produtos,. por
que, na época da sagra da carne, pelo menos 
no ano passado, houve abundância de carne 
no mercado, faltou, da parte do _Governo, Uma 
providência no sentido de formação do esto
que regulador da carne para que, agora, nós 
pudéssemos enfrentar essa_ época da entres
safra e, também, da execução -_desse plano, 
cha_m~do _ _pjano Verão. 

Então, hoje, não está se consegujndo com
prar carne no mercado .a não ser com paga
mento de ágio; a caine está tabelada a 2 cruza
dos e setenta, e está se comprando carne a 
4,50, 4,70 e, logo mãis, vai se partir, também, 
para se comprar o leite com ágio. _ 

Então, o Sr. Miriistro tem razão quando re· 
clama uma" centralização desse setor no Minis
tério da Agricultura. Nós sabemos que, hoje, 
o órgão respon~vel pelo abastecimento é o 
Ministério da Fazenda, o que nos parece, as~ 
sim, à primeira vista, não teria nada a ver com 
o problema de abastecirrientoA _ ~ 

Cabe, aqui, urn-a- recomendação, inclusi\fe. 
ao ReJator-Geral desta Comissão, o Senador 
/'1\auro Borges, que, na concJusão do seu tra~ 
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balho, através da apresentação do parecer pa
ra a devida apreciação e votação da Comissão, 
se faça uma recomendação de que o proble
ma de abastecimento fique centralizado no 
Ministério da Agricultura, conforme o próprio 
Ministro fris Rezende já fez sentir, a S. Ex' o 
S_enhor Presidente da República, essa neces
sidade. 

Ténho quase certeza e a convicção de que, 
se esse problema todo de importação de ali
mento tivesse sido conferido ao Ministério da-
Agricultura, na época, n6s teríamos evitado 
muitas irregularidades que foram constatadas, 
aqui, no decurso dos trabalhos desta CPI. ESsa 
é uma realidade que nós estamos constatanto 
e que o relatório final, certamente, vai concluir 
pelo cometimento de algumas irregularidades 
qÚé estão alheias à atuação do Ministério da 
Agricultura, quer dizer, foram vários órgãos 
atuando nesse ~ter que ensejaram o cometi
mento dessas irregularidades que o próprio 
Ministro reconhece honestamente, transpa
rentemente, no decurso_ do seu depoimento 
nesta Comissão. 

É isso que precisa, realmente, é uma refor
mulação nesse setor para que o País não seja, 
novamente, obrigado a fazer importações atra
vés de alguns órgãos que não são os mais 
adequados para exercitar essa atividade e, 
também. centralizar no Ministério que já é O 
responsável pela produção e que_ deve, tam
bém, sê-lo pelo abastecimento. 

Essa é a recomendação e, finalmente, eu 
queria, concluindo essas consideraçCies, fazer 
urna indagação ao Sr. Ministro, embora fugin
do wn pouco _do assunto da pauta desta Co
missão, mas que é em decorrência da nossa 
preocupação com o .que houve no passado, 
nós estamos nos preocu-pando com o futuro: 
se é verdade a irúormação divulgada pela im
prensa de que o Governo está desenvolvendo 
gestões, visando a importação de carne e de 
leite para suprir o mercado local. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Com a palavra o Ministro Íris Rezende. 

O SR íRIS REZENDE -::_É verdade. Primei
ramente, nós estamos passando pela implan
tação de uma nova política de produtos agrí
colas com os demais paíseS. Eu dizia no meu 
depoimento, já apresentamos, por orientação 
do próprio setor agropecuárlo, wn voto ao 
Conselho Aduaneiro para a liberação da lm

-portaq.ão de 4 produtos: algodão, arroz, milho 
e soja, com a salvaguarda necessária do pro
dutor brasileiro, quanto a produtos externos 
subsidiados. Então, quando o País vai comprar 
um produto, vai importar um prOduto subsi
diado pelo governo do país exportador, apli
ca-se o imposto até que se equipare. Isso no 
sentido de praticar a competitividade, porque 
temos que partir para isso. O mundo modema 
hoje exige que as nossas portas fiquem aber
tas. 

Então, cabe ao brasileiro, por exemplo, pro
duzir o melhor arroz para que possa ir pelo 
preço mats barato, para que possa competir 
com o arroz da Tailândia, com o arroz dos 

Estados Unidos, cabe ao brasileiro produzir 
a me_lho_r carne. 

Então, disse aqui que no ano crítico de 
I 986, até inarço de 87 o País importou 30 
mil toneladas e _exportou 300 mil. 

Nós nos reunimos com os pecuaristas, com 
os frigorificos, tivemos essa preocupação. Nós 
nos reunimos aqui com uma elevação brusca 
dos preços sem justificativa porque nos en
contramos em plena safra -ainda temos dois 
meses de safra de carne bovina - nós nos 
~:eunimos com eles e chegamos à conclusão 
de que não era possível dar o reajuste solici
tado de 11% do preço da carne se nós nos 
achávamos em plena safra e o Plano Verão 
alcançou o preço da carne bovina compatível. 

Então, ao ftnal se indagou: quj:tnto se pode 
pagar por arroba para que os preços pratica~ 
dos no varejo sejam respeitados? Até 24 mil 
à vista. • 

Então, houve uffi aviso do Governo. -o preço 
da arroba a ser pago ao pecuarista é de 24 
cruzados e o pre_ço de varejo não pode ser 
alterado. Se, porventura, ocorrer alteração o 
Governo vãi fechar a exportação e vai importar 
para regularizar o mercado. É isso que está 
sendo feito. 

Porque não existe, quanto à existência do 
produto no Brasil, não existe justificativa para 
a féilta do produto no açougue. Por quê? O 
que está acontecendo? O mesmo que aconte~ 
ceu no Plano Cruzado, ou seja, uma expec~ 
tativa de que a aplicação ftnanceira não terá 
resultado dentro de alguns dias ou alguns me· 
ses, então, o investidor começa a buscar ou
tros setores para investimentos. E ele buscou 
o setor agropecuário. 

E, principalmente agora, para que V. ~ 
tenham conhecimento disso, no ano passado 
desenvolveu bem o confinamento do boi. Qui
nhentos mil t>ois foram confinados. Este ano 
é possível que o confmamento alcance 1 mi
lhão de bois, em tomo disso. 

Então, coincidiu essa procura do boi para 
confmamento com a procura do boi para in

-vestimenta financeiro. Resultado: o boi magro 
está mais caro, em alguns casos, do que o 
boi gordo. 

Querdizer,-ocidadãovai ao frigorífico, abate 
o seu boi e, muitas vezes, não consegue, con
forme o seu peso, repor com um boi magro. 
Cim bezerro desmamado hoje já está sendo 
comercializado a Nc.z$ 300,00, -quer dizer, alte
rou tudO. 
- -Sugeri ao Sr. MU-llstro da Fazenda, na sema
na passada, que liberassem os preços. Liberou 
os hortifrutigranjeiros, que liberasse a carne 
bovina pois ela desceria de preço, acabava 
essa expectativa. /4J o proprietário do boi ma
grO, o proprietário do bezerro ia sentir que 
ele pagou muito, pagou mal, então as coisas 
cairiam para o lugar. 
- ESte ailo será o ano da matar Safra de carne 

bovina. Teffios ainda a metade dos bois a se
rem abatidOs. Quer dizer, o boi está agora 
alcançando o seu peso •_máximo no Centro
Oeste que é a região responsável pelo maior 
fornecimento de carne bovina. Então, não 
existe justificativa para este fenômeno. 

Então, solicitamos mesmo que trouxesse 
por alguns dias algum reflexo ao Plano Verão, 
mas que se liberasse o preço da carne pois 

__ ilão há possibilidade ·âe controle. 
Agora, não me opus à importação desde 

que a exportação também fique livre. Porque 
importando e não exportando seria um desas~ 
tre para a pecuária até porque perderíamos 
os nossos clientes. Não é fácil conquistar um 
cliente no mercado internacional para a carne 
bovina. 

De forma que vivemos um momento de 
expectativa com abundância do produto nos 
pastos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - :._ 
Senador Mauro BorgeS, V. Ex" quer fazer algu
ma indagação? 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)_,.. Eu não 
pretendia fazer uSo da palavra por motivos 
já dtados por mim, no entanto o Senador Na~ 
bor Jónior teve a gentileza de citar o meu 
nome numa sugestãO fUtura, a respeito do 
relatóri9 final, dando a sua opinião, que eu 
respeito muito, de que sugerisse a criação, 
a transferência do setor de abastecimento para 
o Ministério de Agricultura. 

Realmente, os pensamentos são díspares, 
uns pensam que deve ficar com a Fazenda, 
outros com a Agricultura, mas a maiória, uma 
corrente muito forte, defende uma situação 
especial, que é o Ministério do Abastecimento, 
para que não fiqu_e nem preso aos produtores, 
e não fique preso também aos consumidores 
que seria mais o caso do Ministério da Fazen
da. Pare~ que esta é uma solução equilibrada. 
Aliás ela foi tentada já com a criação c:io Cinab, 
que foi o órgão para centralir:ar, exatamente 
através de sua Secretaria Executiva todas as 
operações concernentes ao abastecimento, 
sobretudo aquisiçõés no Exterior, pro&leffias 
gerais, ligados ao abastecimento. 

Portanto, vamos ouvir, inclusive, a defesa 
do próprio Senador Nabor Júnior, dessas 
Idéias, mas, parece-me que realmente a cria
ção do Ministério do Abastecimento, seria uma 
solução mais razoável. Muito obrigado. 

O SR fRIS REZENDE - Sr. Presideríte, eu 
gostaria, acrescentando às observações do 
Senador Nabor Júnior, e do Senador Mauro 
Borges, que esta preocuPação é interessante. 
O que é necessário é que alguém neste País, 
assuma responsabilidade exdusiva pelo abas
tecimento. Isto é necessário, Que tenha um 
responsáveL 

O SR PRESlDENTE (QfrCeu Carneiro) - __ 
P€J.ieito. Consultamos se mais algum partici
pante deseja fazer uso da palavra? 

Ninguém mais desejando fazer uso da pala
vra, agradecemos a atenção de todos os As
sessores, os participantes, aos Parlamentares, 

_ aos Senadores e.._Deputados, particularmente 
ao ReJator que fez as indagações de interesse 
desta Comissã_o, e também as respostas que 
nos deu aC?, Exm9 Sr. Ministro da Agricultura, 
para as questões _que lhes foram feitas. 

Está encerrada a reunião. 
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1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da RepúbUca 

- N•s 118 a 120/89 (n•s 247, 248 e 
250/89, na origem), restituindo aut69rafos 
de projetes de lei sancionados. 

1.2.2-Projeto recebido na Câmara 
dos Deputados 

--Projeto de Lei_ da Câinara n<> 13/89 
(n~ 772/88, na CãSaa-e origem),_qt.ie cria" 
o Quadro Complementai de- Oficiais dei 
EXército (QC"O), e dá outras providências. 

1.2.3 -Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- N• 40/89-DF (n• 30/89,-na origem), 
restituindo autógrafos de projeto de lei san
cionado. 

- N9 41/89-DF (n9 31/8.9-GAG,- na ori
gem), encaminhando ao Senado Federal 
O Projeto de Lei dO Distrito Federal n~ 
25/89, que Cria a Secretafia do Melo Am· 
biente, Ciêndci e Tecnologia e dá outras 
providências. -

- N9 42/89-DF (n9 32/89-DF, na ori
gem), encaminhando ao Senado Federal 
o Projeto de Lei do Distrftõ Federal n9 

26/89, que dispõe sobre a Política Ambien
tal do Distrito Federal e dá outras pràvi
dências. 

1.2.4- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado no 144/89, 

de autoria do Senador José lgnácio Fer-

SUMÁRIO 
reira, que regulamenta o disposto no pará
grafo único do art. 243 da Constituição 
Federal. 

- Projeto de Lei do Senado n? 145/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que autoriza o Poder Executivo a definir 
as terras indispensáveis à preseiVclção am
biental, integrantes dos bens da União e 
dos Estados, na forma do art. 23, item 
VI e VII, da Constituição. 

-Projeto de Lei do Senado n? 146/89, 
de autoria do Senador FrancisCo Rollem
berg, que suprima dispositivo da Lei n? 
6.515, de 26 de dezembro de 1977 e altera 
outros da mesma lei. 

1.2.5 _.._Requerimento 

-------;N9 317/89, de autoria do Senador 
Mau"rfcio Corrêa, solicitando ao Poder Exe
cutivo informações que menciona. 

1.2.6 - Comunicação da Uderança 
doPFL 

--= De substituição de membro na Co
miSsão Parlamentar de Inquérito dos Medi-
camentos. - -

1.2.7-Commúcaç~ da Presidên
cia 

- R-eceliúnentO da Mensagem n9 
121/89 (iío 251/89, -na origem): peta qUal 
o-Serihor Presidente da República, solicita 
autorização para qUe a Prefeitura Municipal 
de lreçê, Estado da Bahia possa contratar 
operação de crédito no valor de 
168.000,00 OTN de outubro de 1988, para 
os fins que especifica. 

-Recebimento do relatório das ativida~ 
des do Tribunal de Contas da Uniio, con-

cementes ao primeiro trimestre do exer
cício de 1989, sendo atendido o Requeri
mento n9 269/89, do Senador MauríciO 
Corrêa. 

- Remessa à Câmara dos Deputados 
do Projeto de Lei do Senado no 10/89, sob 
a forma de projeto de de<:reto legislativo, 
que convalidava as relações jwidicas de
correntes dos atas administrativos relativos 
à gestão orçainentária e financeira pública 

_ praticadoS durante-o perlOdo iio qual teve 
eficáCia a Medida Provisória no 29/89. 

- Arquivamento em definitivo do Pro
jeto de Lei do Senado no 80/86-DF. 

- SugerindO ao Plenário o nome do 
Senador Albano FranCo para representar 
o Senado Federal no Encontro da América 
Latina em Qfmebra, a realizar-se nos dias 
22 e 23 do corrente. 

1.2.8 - Disctm10s do Expediente 

SENADOR GEF<SON 0\MATA- Con
flitos pela posse da terra, no Estado do 

- EsPírrto Santo. 
_SENADOR LOGRJVAL BAP17STA- 58' 

aniversário do Correio Aéreo Nacional. 

1.2.9- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado no 1_4_7/89, 
de autoria do Senador Ney Maranhão, que 
dispõe sobre as Colónias, Federações e 
Confederc3ção Nacional dos Pescadores. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n? l, de 1983 
(n° 3.027/80, na Casa de origem), que dis
põe sobre a ublização do sistema de arbi
tramento na solução dos conflitos verifica
dos na celebração de acordos ou- conven-
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
DWetor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
OilwiDr Industrial 
F1.011W1 AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Din=tor Adjunto 

çôes coletivas de trabalho. Declara pl"f!jydi
cado. Ao Arquivo. 

Projeto-de Lei da Câmaran912, de 198;3. 
(n? 283n9, na Casa de Origem}, que não 
permite sejam os proventos da aposen
tadoria por invalidez de valor abaixo do 
salário mínimo regional. Declarado prefu- _ 
dicztdo. Ao Arquivo. . _ 

Projeto de Lei da Câmara n? 49, de 1983 
(n9 4.295/81, na Casa de origem), que 
acrescenta dispositivo ao art. ao da Lei n? 
5.107, de 13 de setembro de 1966-Fun
do_de Garantia do Tempo de Se_rviço, De
clarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara nç 78 de 1983 
(n• 1.263179, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art. 48_7 d~ Consplidaç~Q 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De~ 
creto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n.? 80, de 19~ 
(n~" 1.246n9, na Casa dé. origem), que alte
ra a redação do arl 2~ da Lei n~ 6.179, 
de 11 de de;embro de 1974. Dedarado 
prejudicado. Ao Arquivo. - · · 

Projeto de Lei do Sen?~QCl !'~ 133, de 
1983, de autoria do Senador.Roberto Cam~ 
pos, que reforça o Fundo de Assistência 
ao Desemprego e dispõe sobre o auxílio-
desemprego. De_clarado_prf!judicada Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 134, d,e 
1983, de autoria do Senador Roberto_Cam
po_s, que estabele<:e aJivre negociação~
Jarial e dá outras providências. Declarado 
prejudicado Ao Arquivo. 

Projeto __ d_e Lei do Sena_do n9 1~5, d_e 
1983 -Complementar, de autoria do Se-

EXPEDIENTI: 
CEIIT*» GIIÁF1CO DO SENADO FEOEJIAL 

DIAIIIO DO CCl rra•sso NACIONAL 
Impresso sob • res~ CS. Mesa do Sen.ado federal 
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nãdor Henrique Santillo, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n~ 26 de 
11 de setembro de 1975, que unificou os 
Programas-PI$ e PASEP, visando a possi
bilif.;tr que os seJJs depósitos sejam utiliza
dos na aquisição de casa própria. Dec/a

- rildO preju_t;ficado. Ao Arquivo. 
Projeto de Lei do Senado n9 193, de 

1983- Coni.Plerilentar, de autoria do Se
nador Nelson_ Ca[[l.e_iro. que altera dispo
sitivo da Lei_ C0mple!l'1entar no 11, de 25 
de maio de_1971, que institui o Prorural. 

_ DecJarlldO prejudicado. Ao Arquivo. 
ProjetO de Lei _do Senado n'? 311, de 

1985 - Complementar, de ·autoria do Se
nador Jorge Kalume; que acrescenta dis

. positivo à Lei Complementar nç 26, de 11 
de setembro de 1975, qtie~''a1tera dispo
sições da Legislação que regula o Progra
ma de Integração Social (PIS) e o Progra~ 
ma de formaçãO do Patrimônio do Servi
dor PúblicO (Pasept. DeclaradO prejudi
cada Ao ~quiyo. 

-1;3.1-- Comunicação da Presidên
da 

- Adiaffiei1to. da_ V~~ção da proposta 
do_nome do Senador Albano FrancO para 
representar o Senado Federal no _Encontro 
da América Latina em Genebra, a reali

_:_~r-se nos dias 22 e.23 do corrente, lida 
no-Expediente. 

-1.3.2- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO- Relte
rã"ndo Pedido de informações so~re a Co
ba[ Nota do Presidente do lAA isentandO 

a Refinaria Amorim Primo de Qualquer irre
gularidade na exportação de açúcar. 
~SENADOR .MARCONDES GADELHA, 

como Uder do PFL-Saudação à Delega
ção parlamentar soviética. 

sENADOR RONAN 7Tr0, como Uder 
-Saudação à Delegação parlamentar so
viética. 

DEPC!TADO VITAU VOROTN/KOV -. 
AgradeC_imentos às homenagens presta-
das à delegação_ soviética. - - _ 

O SR. PRESIDENTE ___: Assada-se às 
homenagens à Pelegação parlamentar so
viética. 

1.3.3 -Comunicação da PresJdên
da. 

-Término do prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senad_o 
09 1"32189. 

1.3.4 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATO DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL 

-N•l63/89 

3-ATA DE COMISSÃO 

4-MESA DIRETORA 

5-ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

&~ COMPOSIÇÃO DE COMIS-
SÕES I'ERMAN~. . ~ . 

Ata da 76~ Sessão, em 12 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINCJTOS, ACIMM-
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:~ 

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior-Leopoldo 
Peres - Odacir Soares -Antonio Lu~ Maya 

-João Castelo -João_ Lobo -:- Chagas Ro
drigueS -AfonsO San_cho- Humberto Luce
na_--:-- Ney Maranhão- Francisco Rollemberg 
~ Lourival Baptista - Gerson_ Camata -

João Calmon- Afonso Arinos -.JamiiHad· 
dad...,.,., Ne1son_Cameirá-Ronan Tito -Pom
peu de SOusa- Mejra Filho- Rachid Salda· 
nha Derzi - Leite Chaves -José Richa. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci~ 
menta de 24 Srs. Senadores._ 

Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 o-Secretário irá proceder à Leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Ménsagens 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetas de 
Ief sancionados: 

N~ 118/89 (no 247/89; na origem}, de 8_ do 
corrente, referente ao Projeto de Lei do Sena
do no 13, de 1987-DF, que dispõe sobre as 
Cartas-Patentes dos Oficiais do Cofpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.771, 
de 8 de junho de 1989). _ . 

N• 119/89 (n• 248/89, ·na origem), de 8 do 
corrente, referente ao Projeto de Convers1!ío 
IT' 4, de 1989, que dispõe sobre a compen
sação, com Imposto de Renda da PessoaJurl
dica, da diferença resultante da correção mo
netária incidente sobre empréstimos conce
didos com recursos da Caderneta de Poupan
ça e dá outras providências. 

(Projeto_ que se transformou na Lei no 7.772, 
de 8 de junho de 1989). - -- · 

N9 120/89, na origem); dê 8 do cõrrente, 
referente ao Projeto de Conversão n~ 5,- de 
1989, que expede normas de 8justamento do 
Programa de Estabilização Econõlnica, de 
que trata a Lei n" 7.730, de 3 de janeiro de 
1989. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.774, 
de 8 de junho de 1989). · · · · 

Ofício 

Do Sr. Primeiro..Secretário da Câmara 
dos Deputados encaminhando à revisão 
do Senado Federal autógrafo do seguinte 
pl'ojeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 13, DE 1989 

(rl9 772/88, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Pies.idente 
da República 

Cria o Quadro Complementãr de 
OffcliYs do Exérclto (QCO), e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fka criado no Min_istério do Exér

cito o Quadro Complementar de Oficiais 
(QCO); destinado a suprir as necessidades. .de 
suas Organizações Militares (OM), com pes-

soai de nível superior para o desemQenho de 
atividades comple'mentares. 

Parágrafo único. o regulamento especifi
cará as atividades complementares a que se 
refere este artigo, atendendo às conveniências 
do Exército. 

Art. Z' o Quadro ComPlementar de Ofi
ciais (QCOJ ·.será-cOnStituído dos seguintes 
postos: - - --

-Tenente-Coronel; 
-MaJOr; - -- -
-Capitão; 
-Primeiro-Tenente. 
§ 19 O efetivo do Quadro Complementar 

de Oficiais (QCO), pOI- postos, será -estabe
lecido anualmente, pelo Poder Executivo, ob
servados os limites impostos pela lei que fixa 
os efetivos do Exército em tempo de paz. 

§ 29 Caberá ao Ministro do Exército adis
tribuição do efetivo do Quadro Complementar 
de OficiaiS (QCO), pôr· áfeas ·de atiVidade. 

Art. -39 Poderão- ingressar no Quadro 
Complementar de Oficias (QCO) os militares 
da ativa e da reserva não remunerada das For
Ças Armadas e os civis, _observados os requi
sitos desta lei. 

Art. 49 São requisitos para o ingres_so no 
Quadro Complementar de Oficiais (QCO): 
1-ser brasileiro nato; 
n-possUir rliVei de esCOlaridade superiOr, 

compatível com a atividade a ser desempe
nhada; 

III- ter idade dentro dos limites fiXados; 
1V--concluir, com aproveitamento, os cur

sos de formação para o Quadro Complemen
tar de Oficiais (QCO); 

o_ V -:-ser julgado apto em-if!Speção desaú:de; 
e 

VI ~-PO:SSUir bons antecedentes e predica
_dos morais ql,!e re_comendem ao oficialato do 
Exército. 

§_ -19 Quándo se tratar de militar, o candi
dato deverá atender, ainda, os seguintes requi
sitos: 

a) não ser oficial de carreira do Exército, 
- -excetuandO-:seo pertencente ao Quadro Auxi

liar d~ Oficiais (QAO); 
b) possuir posto ou graduação e tempo de 

efetivo serviço compatíveis. 
§ 29 Quando se tratar de candldato civil, 

deverá estar em dia com as obrigações eleito
rais e militares. 

§ 39 Tendo em vista a necessidade das 
medidas de adaptação a serem implemen
tadas pela Administração do Exército, o regu
lamento disporá sobre a admissão de candi
dato do sexo femiJ)ino, observado o disposto 
nesta lei. 

§ 49 o número cre vagas para cada con
curSo de admissão, destinadas, prioritaria
mente, aos militares em serviço ativo no Minis-
tério do Exército, bem como os limites de 
idade, os postos, as graduações, o tempo de 
se_rviço, _ou as demais condições de que trata 
este artigo, _serão estabele_cidos em ato do Mi- · 
ni~éri_o do_ Exército_. . 

Art._ 5~_.0.s cursos e estágfos, para forma
ção e prosseguimento ria carreira de Oficial 
~o Quadro Complementar de Oficiais (QCO), 
serão regulamentados pelo Poder Executivo. 

_ Parágrafo único. _ A admissão aos cursos 
de formação dependerá de habilitação em 
concurso. · 

Art. 69 Para efeito de remuneração e pre
cedência hierárquica, o aluno matriculado nos 
cui'sos de formação para o Quadro Comple
mentar de Oficiais (QCO) será considerado 
Primeiro-Tenente_ da Reserva de 2• Classe con~ 
vocadõ. 

Parágrafo único. O desligamento do aluno 
faz cessar a situaçãO milítar, as vantagens e 
prerrogativas concedidas,_asseguradG, ao miji-· 
tar que se encontrava no serviço ativo do Exér
cito, o retorno à situação __ _anterior, observado 
o que se dispuser em regulamento. 

Art 71 Ó aluno que concluir os cursos de 
formaçáo para o Quadro Complementar de 
Oficiais (QCO) com aproveitamentO, satisfei
tos os demais requisitos previstos no ar:!:. __ 4ç 
desta Lei, será nomeado Primeiro-Tenente e 
incluído como Oficial de Carreira do Quadro. 
Complementar de_Oficiais (QCO). 

Parágrafo único. A ordem hierárquica de 
colocação dos Oficiais resultará da classifi
cação fmal e geral dos cursos de formação 
para o Quadro Coniplementar de Oficiais
(QCO). 

Art & Ao oficial do Quadro Complemen
tar de OfiCiais (QCO) aplicar-se-aO as dispo
sições legais relativas aos demais oficiais de 
carreira do Exército, que- não forem incompa
tíveis, explícita ou implicitamente, com esta 
lei e seu regulamento. 

Art. 99 A p'romoção dos Oficiais do Qua
dro Complementar de Oficiais (QCO) obSer~ 
vará,-naqUilo que lhe for especlficado", as pres
Criçôes constantes da lei que dispõe sobre 
as promoções dos Oficiais da Ativa das Forças 
Armadas. 

Art. 1 O. Os alunos dos cursos de forma
-ção·e_os Oficiais do Quadrõ Complementar 
de Oficiais(QCO)"tisarãb Uniformes, insfgniaS 
e distintivos 'previStOs nci Regulamento de Uni~ 
formes_d~ .Exército (RUE}. 

Art. n. N despesas C()m a execução da_ 
presente lei Seião atenQida_s com os recursOs 
orçamentários do Ministério do Exército. 

Art 12. O Poder Executivo regulamenta~ 
rá esta _lei no praz-o de 90 (noventa) dias, a 
contar de sua publicação. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicaçao. 

Art. 14. _Revogam-se as disposições em 
contrário. 

MENSAGEM N• 225, De 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos_ do art. 51 da Constituição Fede
ral, tendo -a honra de submeter á deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de motivos do Senhor Ministro do 
Exército, o anexo projeto de lei que que "cria 
o Quadro Complementar de Oficiais dO EXér· 
dto e dá outras providências". 

Brasilia, 15 de junhci _de 1988. -José Sar~ 
ney. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 36, DE 2 DE 
MAIO DE 1988. DO SENHOR MIN!SlRO 

DE ESTADO DO EXÉRCITO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
bUca: 

A reestruturação que vem sendo procedida 
na Força Terrestre, com base nos elevados 
propósitos de tomá-la cada vez mais compá
tivel com o porte de sua missões atuals e futu
ras, bem como com a desejada ampliação 
de seus níveis de operacionalidade, vem exi
gindo da Alta Administração do Exército ·per
manentes estudos orientadores de dedsóes 
que,. dentre outros aspectos, priorizem a for
mação e uma racional utilização dos recursos 
humanos disponíveis. 

No contexto atu_al, o acompanhamento das 
atividades relacionadas com a reestruturação 
acima referida, dentro de principias da mod"er
ni:zação administrativa, vem impondo a este 
Ministério, não raras ve2;es _o _atendimento à~ 
suas ne-cessidades complementares em pes
soal de nível superior, com o aproveitamento 
de oficiais de carreira, o que vem acarretando 
crescentes prejuízos à atividade-fun da Força. 

Com o objetivo de se.obter_um melhor apro
veitamento dos efetivos, preservando-se os 
Quadros existentes, em especia~ aqueles de 
natureza combatente, concluiu-Se pela nece_s
sidade imprescindível de se criar, neste Minis
tério, um Quadro Complementar de Oficiais 
que, integrado por pessoal habilitado em dis
tintas áreas de c.onheciment() do _interesse do_ 
exército, elimine a defidêntia acima assina
lada. 

A par de sanar o problema ora aventado, 
a constituição deste_ QUãâro, através de ca_ndi
datos civis e milita_res_._ estes últi_mos graduados 
e temporários, todos rigorosamente selecio
nados e formados, criará uma nova perspec
tiva de ascessão fum:ionéll e social, com base 
no mérito, altamente vantajosa na presente 
conjuntura vivida pelo País e pela Força, res
peitados, evidentemente, os tetqs de efetivos 
e orçamentos destinados ao Ministério do 
ExércitO. 

Por outro lado, considerando a imperiosa 
necessidade de s_e__implementar o Quadro a 
partir do próximo ano de I 988, justifica-se 
a urgência prevista para a entrada em vigor 
do presente diploma legal, a partir do que se 
disporá do tempo necessário para a adoção 
das distintas medidas administrativas, impres
cindíveis ao efetivo inído dos cursos de forma
ção dos futuros Oficiais do QCO, à: époCa 
aprazada. 

Neste termos, Senhor Presidente, tenho a 
honra de submeter á elevada consideração 
de Vossa Excelência o inclusO <mt.f!projeto de 
lei que, criando o Quadro Cbffiç)lemenfaY de 
Oficiais do Exército (QCO), ·configurará me
dida da mais alta c_onveniência para o prosseK 
guimento dos pro-gramas de modernização 
administrativa, ora conduzidos por este minis
tério bem como para uma constante ampliaK 
ção dos padrões de adestramento e operacio
nalJdade da Força Terrestre. 

Com Pióltmdo reSPeito. -Leónidas Pires 
Gonçalves, Ministro. 

- (À C~mi"ssAo de Relações Exteriores e 
Defesa Nadonal.) 

Mensagem 
DO GOVf;RNADOR DO 

DISlRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafos de Projeto de 
Lei sancionado: 

N° 40/89-DF (n' 30/89, na orfgern), de 8 
do corrente, relativa ao Projeto de Lei- do_ DF 
rr.' 12, de 1989, quedispõe-Sóbrea Gratificação 
Extraordinária dos Servidores da Tabela de 
Pessoal do Tribunal de ContaS do Distrito Fe
deral e dá outras providências. 

(Projeto que se tran_s,formou na Lel n9 21, 
de 8 de junho de 1989.) 

MENSAGEM N• 41, DE ÜJ89-DF 
(N• 31/89-GAG, na origem) 

__ . Bra.$ília, 9 de junho de 1989. 
Senhor PreSic;iente: . · · 
No uso da prerrogativa a mim conferida 

pelo artigo 3~. da Resolução n~ 157, de 1989, 
do Senado Federal, tenho a honra de encami
nhar a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei que fnsti4li a Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia e dá outras providências. 

Graças aos cuidadosos_ estudos que desde 
o i!Jfçio nortearam a localização do futuro qua
drilátero do Distrito Federal, sua situação am
biental é b_a~tante privilegiada, exigindo em 
contrapartida, cuidados redobrados para sua 
proteção. Esta' situaçãO eSpecial deve-se a vá
riOs fatore:s. Ern prim~iro, localiza-se no ponto 
de encontro das três maiores bacias fluviais 
da América Latina, acontecimento que tem 
como macco, a presença de 3 lagoas naturais: 
Bonita, da Bacia do Prata, Formosa, de:~ Bacia 
Amazôntca, e Feia, da Bacia do São Francisco, 
além- dó grande corredor ecológico de Águas 
Emendadas, fenômeno único no mundo qUe 
liga as bacias do Amazonas e do Prata. Em -
segundo, por localizar-se na área central, no 
núcleo grande cerrado brasileiro, que ocupa 
um quarto do território nacional, trazendo ao 
DF Qrande representatividade do que existe 
de mais típico deste ecossistema. Em terceiro, 
esta região tem grande diversidade geológica 
e geográfica, e elevada densidade de riachos 
e nascentes, com grande diversidade de rique
za de paisagens, ecossistemas e habitats. 
Quarto, por localiiar~sé no meio da rota conti
nentid Tocantins-Araguaia de migração de 
aves da América do Norte, Amazônia e cone 
da América do Sul, tomando-se um impor~ 
tante refúgio, f}ermanecendo aqui algumas 
aves por alguns meses, e outras por apenas 
alguns dias ou semanas, até restabelecer for
ças para seguir jornada. 
-Até 1970,haviano DistritoFederalumapolí
tica coerente com estes fatos, onde havia a 
preocupação em preservar ilhas de vegetaç!o 
em estado nativo ao redor das cidades que, 
além de servirem de refWgio de fauna e reserva 
genética para estudos de incorporação de 
suas riquezas ao processo produtivo, são os 
verdadeiros termostatos mantenedores de 

unlidade do ar, muito mais que os IagOs artifi
cia~ pois estes só realizam a evaporação, en
quanto a vegetaÇão nativa realiza com alta efi
·ciência a evapotranspiração (evaporação + 
transpiração), jogando umidade no ar, for
mando nuvens e chuvas, abastecendo o lençol 
freático que forma as riascentes. 

De 1970 em diante, iniciou-se a rápida ex
pansão da ocupação do cerrado pela agri
cultura extensiva de exportação, com o uso 
de tecnologias imediatistas, sem a preocupa
ção com a manutenção da fertilidade dos so
los e perenidade da vida, dos rios, da fauna 
e da flora. Por outro lado, a expansão urbana 
desordenada, fruto de uma política de governo 
fracionadâ e descontínua, provocou sérios da
nos ao meio ambiente, com o s~gimeilto de 
graves processos erosivos, secagem de ma
naridais hfdrlcos, poluição por esgotos e pro
dutos químicoS, poluição do ar, entre -outros, 
trazendo preocupação que, devido aos poucos 
trinta anos de desenvolvimento do Distrito Fe
aerai, pod~m ser considerados preocupantE!:3· 
Juritàndo-se a isto, temos o despertar mundial 
para os problemas ambientais, tudo isso au
mentando consideravelmente a demanda por 
uma efidente estrutura que atenda aos diver
sos aspectos dessa questão. A nova consti
tuição é bastante clara ao tratar do assunto, 
incumbindo o_ poder público de várias tarefas, 
podendo ser destacadas entre elas, a exigência 
de estudos prévios de impacto ambiental em 
obras diversas: a criação de reservas e áreas 
protegidas, sendo que o Distrito Federal já 
possui 70.000 hectares dessas áreas, e com 
a iminência da passagem das APAs do Desco
berto e do São Bartolomeu para o âmbito 
estadual. chegaremos a um terço do território 
teoricamente protegido, a exigir Vigilância, pla
nos de m{lneJo e atenção especial; a promo
ç_ão da educação ambiental e conscientizção 
ecolÓgiCa da população, em todos os níVeis; 
a recUperação de áreas _degradadas por explo
ração económica indevida; e o _licencia_ro_t:_nto 
de atividade e controle da poluição, sendo que 
o Distrito Federal já possui 1.800 indústrias, 
entre pequenas, médias e grandes. 

A açâo do poder público para atender a 
esta exigência deve dirigir-se para o disciplina
menta do processo de desenvolvimento, en
caminhando-o para o que atualmente concei
tua-se como "desenvoMmento sustentado" 
ou "desenvolvimento compatível com a ma
nutenção da qualidade de vida". Esta visão 
perrriite um progresso harmónico, onde o 
crescimento económico respeita o valor intrín
seco dos eepssjstemas naturais, procurando 
meios de utilizá-los sem exterminá~los, alianK 
do-se à ciência e tecnologia para a elaboração 
de processos ·cada vez mais eficientes de 
transformação e manufat.ura, encontrando so
luções para os problemas diversos, como 
água, esgoto, extrativismo, perda da fertilidade 
dos solos, produtividade, reciclagem de resí
duos, etc .. Daí a importância da união da ques
tãO ambiental com a ciência e "tecnologia, Na 
industrialização, esta visão encaixa-se na cha
mada indústria de alta tecnologia, com as 
á_reas de informática, biotecnologia, química 

. fina e novos materiais. São indústrias altamen-
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te econômlcas e lucrativas, em termos de 
aproveitamento de matéria-prima e energia, 
causando por isso um mínimo de poluição, 
que nada mais é do que o resíduo não aptovei
tado. Numa visão de desenvolvimento susten
tado, a industrializaç-ão do DF seria realizada 
em direção a estas indústrias, evitando as ob
soletas indústrias de_ chaminés. 

Como já di$semos, grande parte dos proble
mas ambientais que presenciamos atualmen
te no Distrito Federal deve-se a uma total de
sarticulação das ações neste campo, com ,Çfi
versos órgãos agindo por conta própria ou 
até inativos, com superposição de funções, 
sem uma direção nos trabalhos. Coin o surgi
mento da Coordenação de Assuntos do Meio 
Ambiente, em 1985, deu-se o primeiro passo 
objetivo de articu1ação das ações, reforçada 
em 19_86 pela criação do Programa EspeciaJ 
do Meio Ambiente, Gência e Tecnologia e am
pliação das competências da Coam a, transfor~ 
mando-a em Coordenação do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia. No entanto, diante do 
crescimento da demanda, e do caráter extraor
dinário desses órgãos, sem estrutura suficien
te em termos de recursos humanos e mate
riais, não tem havido _uma resposta satisfatória 
do poder público à realidade que se apresenta, 
situação que tende a agravar-se diante da 
sempre crescente responsabilidade frente às 
questões ambientais. Daí surge a necessidade 
da criação de uma secretaria que s_e denomi
nará Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e 
Tectiblogía, à qual se subordinarão funções, 
atividades e órgãos responsáveis pela promo
ção de ações na área do meio ambiente e 
incentivo para promoção ao desenvolvimento 
dei pesquisa, da ciência e da tecnologia. Esse 
órgão contará com estrutura leve, desburo
cratizada, mas com aJta eficiência gerencial 
a fim de que possa desenvolver ações rápidas, 
principalmente coordenando-as. 

Para execução das ações da Secretaria, cria
se o Instituto de Ecologia e Meio Ambiente 
(IEMNDF) etransforma-se.o-atualrTAIDF em 
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/DF). 
Além destes institutos, será ampliado o Bata
lhão de Polícia Florestal, em convênio Sema
tec/Secretaria de Segurança Público, para que 
a Secretaria conte com pessoal suficiente para 
promover a vigilância ambiental. 

Na organização da secretaria e desses Insti
tutos serão aproveitados os recursos orça
mentários, materiais e humanos dos órgãos 
hoje existentes nas estrutura_s da Administra
ção do Distrito Federal, responsáveis por ativi~ 
dades relacionadas com meto ambiente, ciên
cia e tecnologia. 

O secretário da Sematec, cargo criado em 
função da extinção de um cargo de Secretário• 
Extraordinária, criado pela Lei no 7 .456, de 
19 de abril de 1986, supervisionará as ativida
des a serem desenvolvj_das pelos ·dois Institu
tos, estabelecendo suas diretrlzes. 

Dessa maneira, atraVés desta coordenação 
única a ação de meio ambiente no DF ganhará 
contornos mais objetivos, evitando a superpo
sição de atividades ora existente. Assim, preen
cheremos plenamente a necessidade atual da 
implantação de uma Política do Meio Ambien-

te, Çiência e· Tecnologia eficiente e objetiva, 
que _traga soluções aos problemas de desen
volvimento e manutenção da qualidade de vi
dado DF. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Exelência pro
testo de eleya__da estima .e profundo respeito. 
-Joaquim Domingos Roriz, Governador do 
Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 25, DE 1989 

Cria a Seáetarla do Melo Ambiente, 
O"éncí_a ~ Techologia _e &i outrlts provi~ 
déndas. 

O Senado Federal decreta: 
Art. ]9 Fica criada e incluída na estrutura 

básica_ da Administratação do DistritO Federal, 
a que se refere o artigo 1 o da Lei n9 4.545, 
de. lO de dezembro de 1964, a Secretaria do 
Meio Ambiente, Qência e Tecnologia -Se
matec._ 

Art. 2~ '<ão funções da Secretaria d.o Meio 
Ambiente, encia e Tecnologia: 

1-estudos e p.esquisas nas áreas do melo 
ambiente, ciência e tecnotogia; 
n-proteção, preseiVação e vigilância am

biental; 
lll-promoção, estímulo e controle das 

ações nas áreas do meio ambiente e de ciêncía 
e tecnologia; 

IV-promoção de ações na área de educa
ção ambiental; 

V- promoção, operacfonallzada, manejo e 
fiscalização de unidades de conse!Vação; 

VI- preservação à erosão; 
VIl- proteção e preservação dos recursos 

da fauna e flora. 
Art. .39 Fica criado o cargo de natureza 

especial de Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, sendo, em conseQÓen~ 
cia, extinto um dos cargoS de secretário Es
traordinário criado pela Lei n9 7.456, de 01 
de abril de I 986." " 

Art. 49 Fica criadõ e -subordinado direta
mente à Secretaria do Melo Ambiente, Ciência 
e Tecnologia o Instituto de ECologia e Meio 
Ambiente do Distrito FederaJ-Iema/DF. 

Art. 59 . Compete ao lnstiMo de Ecologia 
e Meio Ambiente do Distrito Federal-lEMA 
/DF:" 
I-executar a política ambiental do Distrito 

Federal; 
II- promover e coordenar o desenvolvi

mento de pesquisas científicas fundamentats 
e aplicadas, com vista a equacionamento dos 
problemas ambientais e aplicação das solu
ções requeridas. 

lll- realizar planos, programas, projetas e 
atividades de incetivos à proteção- -do meio 
ambiente no âmbito do Distrito Federal; 

IV- cooperar na formulação e execução 
_ da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Art. & O Instituto de Tecnologia Alterna
tiva do Distrito Federal - lT NDF, órgão su
bordinado ao Gabinete Civil do Governador, 
passa a denominar-se Instituto de Ciência e 
Tecnologia do Distrito Federal -ICT/DF, su
bordinado diretamente à Secretaria do Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia, com as se
guintes competências: 
I-executar a política de desenvolvimento 

cientifico e tecnológico do Distrito Federal; 
II-desenvolver pesquisas cientificas fun

damentais e aplicadas na área de ciência __ e 
tecnologia, bem como a Otimização tecnoló
gica de produtos, processos e sistemas, objeti
vando a melhoria e manutenção do equillbrio 
ecológico; 

m -realizar planos, programas, projetas e 
atividades çle fomento ao desenvolvimento 
científico e tecnológico; 

IV-cooperar na formulação e execução da 
Política Nacional do Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico. 

Art. 79 Aos órgãos de _qUe tratam os arti
gos 49 e 69 é assegurada a condição de relativa
mente autônomos, sem prejuízo da aud~ria 
fin_an~!ra a cargo de órgãos próprios da Se-_ 
cretaria de Finanças,_ nos termos dos pam
grafos }9e 39, da Lein9 4.545, de 10 de deZ<>r 
bro de 1964. 

Art. & Ficam extintos ;p Programa Espe
cial çl_e_Meio Amôiente, Ciência e_Tecnologia, 
criado pelo Decreto n9 9828, de 23 de outubro 
de 1986 e a Coofdenação do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia- Coama, criada pelo 
Decreto n9 8861, de 28 de agosto de 1985. 

Parágrafo_ único. A extinção do Programa 
~eferido neste artigo não implica na extinÇão 
das funções dos Grupos Direção e Assesso
ramento Superiores e Direção e Assist!ncia 
Intermediária a ele alocados, que serão redis
tribuídas na form;J do § }9, do artigo 11, desta 
lei. 

Art. 99 _ Dlls alterações procedidas nos ter~ 
mos desta Lei, resultarão, obrigatoriamente: 

I-a transferência de unidades orgânicas 
atua1mente integrantes das estruturas _de ór
gãos da Administração Direta do Distrito Fe
dera] para a estrutura da nova Secretaria;. 

11-a extinção de unidades õrganlcas-atual
mente integrantes da estrutura da Fundaç~ 
roo botânica do Distrito FederaJ- FZDF, corri 
a consequente criação, se for o caso, de unida
des necessárias à execução das atividades nos 
respectivos órgãos que passarão a exercê-las. 

Art. 1 O. Os· empregados da Fundaçã.o 
Zoobôtanica do Distrito Federal, amparados 
pelo artigo 19, do Ato das Disposições Consti· 
tucionais Tran_sitórias, _ocupantes ~e empre
gos permanentes específicos das áreas rela~ 
cionadas a pesqLiísa e experimentação, recur
sos naturais, jardins zoológico e bôtanico, cu
jas atividades foram i11c_ºrporadas às compe
tências da Secretãi:ia do" Melo Ambiente, Cên
cia e Tecnologia, serao-ãproveitã.dos na Tabela 
de Pessoal do Dtstrito Federal, em emprego 
correspondente ao ocupado. 
- Art. 11. O Goverriado_r do Di~t,rito fede

ral, no prazo de 60 (Sessenta) dias~--ã contar 
da publicação -desta Lei, baixai-á Decretos 
aprovando os regimentos-da_serriate__c, do IE
MNDF e do ICl/DF, de acordo com o estabe~ 
Iecido nestà Lei e especialmente: 

1-nominando unidades orgânJcãs; 
U -_detalhando competências e atribuições 

em observância ao que dispõem os artigos 
29,59e69; -
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III- estabelecendo requisitos necessários 
para o provimento das funções de que trata 
esta Lei. 

§ 1« É delegada ao QóVEHTiádor dei b(s.. -
bito Federal competência_ para transformar, 
dar nova denominação, redistribuir, reduzir 
símbolo ou cócügo de funções dos grupos 
Direção e Assesoramento Sl,lperióres e Dire
ção e Assistência Intermediária e para extinguir 
empregos em comissão existentes, a fim de 
atender às novas estruturas dos órgãos de que 
trata esta Lei. 

§ 2? Os atos decorrenteS d.i preSente de-
legação não poderão acarretar acréscimo de 
despesa. 

Art. 12. Os recursos orçamentários, ma
teriais e humanos existentes nas unidades ex
tintas em decorrência desta Lei, serão transfe-
ridos para a Secrefaria do Meio- Ambiente, 
Ciência e Tecnologia -Sematec, para o Insti
tuto de Ecologia e Mejo Ambiente_ do Distrito 
Federal-IEMAIDF e para o Instituto de Ciên
cia e Tecnologia do Distrito Federal-:-- ICT/DF, 
obedecidas as norm~~ !~ais aplicáveis às es
pécies e às peculiaridades de cada órg_ã,o_. 

Art 13. Esta Lei _entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, de de 1989. 101Q da 
República e 30» de Brasília. . 

(A Comissão do' PlêtriiO Federal.} 

MENSAGEM N• 42, DE 1989-DF 
(Mensagem n~ 32/89-DF, na origem) 

Bra5l1ia, 9 de junho de 1989 
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de encaminhar a 

Vossa Excelência, nos termos da .competência 
do Senado F"ederal no exercício das funçõe!.> 
de Cârilara Legislativa do Distrito Federal, con
forme§ 19 do artigo 16 das Disposições Tran
sitórias da Constituição ern _ vigpr e cortSide
rando o-disposto no artigo 29 da Resolução 
n9 157/88 desse casa, o projeto de lei que 
dispõe sobre a Política Ambie_nt,a_l do J)istritQ_ 
Federal, e dá outras proVÍdêndas. = 

O projeto tem por supedâneo as normas 
constituicionals e l~is 'ligentes, ressaltando-se 
a condição do Distrito Feder~! gue, pelo § 
1"' do artigo 32 da Le1Mator, detém as _cpmpe
têndas legislativas reservadas aos Estados e 
Municípios. _____ _ 

A elaboração de projeto de lei dispondo so~ 
bre a política de meio ambiente do Distrito 
Federa1, suas ·diretrizes, objetivos e mecanis
mos de aplicaçáo é reivindicação antiga da 
comunidade desta unidade federada. 

A tríplice vocação deste Estado-Município 
-de Capital da República, p61o de desenvol
vimento do Centro~Oe_ste e monl,lfllento mun
dial, só se pode exercer, com plenitude e har
monia, se à questão ambiental for conferidª 
a seriedade e importância devidas e constitu
cionaJme_nte asseguradas, no sentido de ga
rantir-se a todos Q. _direito aq meio ambtente 
ecologicamente equilibrado, como condição 
essencial à sadia qualidade de vida, melo_am
blente, esse, que _é "bem público de uso co-

mum do povo" a ser "necessariamente defen
dido e preservado paia as presentes e· futuras 
gerações". 

Fqi partindo desta perspectiva de responsa
bilidade soçial._ cultura] e técnico-cientifica, 
além de jurídico-legal, que nasceu o preserlte 
projeto de lei. diSIJvndo sobre a política am
biental do Distrito Federal, seus objetivos, dire-
trizes e mecanismos de implantação. -

A iniciativa não apenas preenche lacuna le
Qai e atende à necessidade premente, como 

-~~~trata d9 primeiro projeto consolidado de 
legislação ambiental de unidade da federação, 
proposto a partir dos pressupostos constitu

-- clonais vigentes_ que consagram conquistas 
públiCãs inestimáveis no que se refere à tutela 
ambiental. 

A proposta integra seis tffulos, a saber: 
Da Política Ambiental do Distrito Federal; 
Do Melo Ambiente; 
Das Atividades de Apoio Técnico e Cien-

tífico; -
Do Conselho de Polltica Ambiental do Dis

trito Federal; 
Das lnfrações e Respectivas Sanções; 
Das Disposições Complementares e Finais. 

- O TítulO I reúne_ três capítulos. O primeiro, 
.. Das DiSPosições Preliminares", estabelece 
princípios operadonais de c~áter geral e per
manente, fazendo va1er postulados do _ _maJor_ 
si.Qnificado para a unidade e permanência das 
açõ~ públiCas em ralação ao meio ambiente. 

O segundo capítulo desse titulo relaciona 
objetivos e destaca referências fundamentais 
para que a instância competente ftxe as dire
trizes de uma determinada gestão adminis
trativa ou governamental, enquanto as prerro
gativas leSaiS e constitucionais do Distrito Fe
deral estão explicitadas no Capítulo III. 

O Título n, por sua vez, reúne outros três 
capítUlos. Os conteúd.os çios dois primeiros 
-"Da PrOteção ao Meio Ambiente" e "Do 

' Cciritrole da Poluição" estão refletidos nos res
peCtivos títulos. O ter<:eiro, "Do Saneamento 
Básico e Esgotos Sanitários", coleta, trans
porte, tratamento e disposição final do lixo, 
bem como condições das edificações . 

o TítUlo m garante o instrumental técnico
Cientifico para coiiseCú.ção dos objetivos que 
a Lei reladona, chegando, mesmo, a estabe
lecer prioridades de c:aráter geral no campo 
da pesquisa e do desenvolvimento tecnoló
g!co, sem descuidar da base de informações 
e dos recursos hUmanos. -

O Conselho de Politica Ambiental - CPA, 
é objeto do Título IV, iristrU:niento institucional 
fundamental que responderá pela instância 
deliberativa da política ambiental do Distrito 
federal. 

Ulítulo V trata das infrações e- i'espectivas
sanções e o_Vl dªs disposições de caráter com-
plementar e fi"nal. _ 

Busca, assim, o Distrito Federal aparelhar
_ se legalínente para cumprir seu dever cohsti
tuciOnal inalienável de defender e- preservar 
hoje e para ámaÍ'lhã seu patrimônlo público 
indisponível. 
~ CoTiSfderandô Ser-inadiável uma legislação 

que oriente a _poUtica ·ambiental do Distrito 
Federal e que, peTa sua falta, ve~ causando 

inúmeros transtornos à comunidade e ao Go
veri16, venho, nOS: term-os do artigo 4? da Reso
lução n9 157/88 retromencionada, solicitar ur
gência para apreciação do projeto, neste sen
tido cont<;~.ndo com a inestimável colabo{açâo 
de VOssa Excelência_ e dos dignfssiinos com
ponentes da Comissão do Distrito. Federal. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
miOha estima e consideração. ~Joaquim Do
mingos Ror/z, Governador do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N' 26. DE 1989 

Dispõe sobre a Politíca Ambienti!ll do 
Distrito Federal e dá o~ providêhdas. 

O Senado F"ederal decreta: 

TfrULOI 
Da Política Ambiental do Distrito Federal 

CAPÍTULO I 
---Das Disposições Pre6minares 

. Art 19 ~ta lei_ disPõe sobre a polLtica am
biental dO-DiStrito Federal, sua elaboração, im
pfem.entàçãoe: ãcoiripanhamento, instituindo 
prim:ípios, flXandÕ oójetivos e normas básicas 
para proteção -do meio ambiente e melhoria 
da qualidade de vida da população. 

Art 29 Para elaboração, implementaçã_o e 
acompanhamento crtti:co da política ambien~ 
ta1 do Distrito Fedf!ral, serão obseryados os 
segWntes princípios fundamentais: 
I- multidisdplinaridade no trato das qUes

tões ambientais; 
ll - pãrtidpaçãO cmriunitãria; 
lli -compatibilização com as políticas am

bientais nacional e regional; 
IV --unidade na política e na sua gestão 

sem prejuízo ~a descentralização d~ ações; 
V- compatibilização entre as políticas seta

riais e demais ações de goVerno; 
VI- continuidade, no tempo e no espaço, 

das ações básicas de gestão ambiental; 
Vli - infonnação e divulgação obrigatória 

e permanente de dados e: ç:ondições_ ambien
tais. 

CAPíTULO li 
Dos Objetivos e daS i>lret.rizes . 

Art 3» A política ambiental do Distrito Fe
deral tem por oJ?jetivos possibilitar: 
I- o estímulo cultural à adoção de_ hábitos, 

costumes, posturas e práticas sociais e econô
micaS não préjudiciais ao meio ambiente;_ 

II- a adequação_ d<J.s at_ividades sócio-eco
nômicas rUrais e urbanas às iinpostções do 
equilíbrio ambiental e dos_ ecossistemas natu-
rais onde se inserem; . . . . _ _ _ 

III - a pres_eiVação e conservação dos re
cursos naturais renováveis, seu manejo equili
brado e a utilização económica, ra~ional_ e cri
teriosa dos não renováveis_; 

IV- o comprometimento técnico e funcio
na] âe-produtos alimentícios, medicinais, de 
bens materiais e insumos em geral, beQl como 
espaços edificados com as preocupações 
ecológico-ambientais e de saúde; 

V -a utilização adequada do espaço territo
rial e dos recursos hídricos destinados para 
fins urbanos e rurais, mediante uma criteriosa 
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definição de uso e ocupação, normas de proje~ 
tos, implantação, construção e técnicas ecoló~ 
gicas de manejo, conservação e preservação, 

~~e~~:~~~~~~~=~~ q:~~~~~=~::: 
VI- a garantia de crescentes níveis de saú-_ 

de ambiental das coletividades humanas e dos 
indivfduos, inclusive através do provimento de 
infra-estrutwa sanitária e d_e condições de sa
lubridade das edificações, vias e Jogradouros 
públicos; 

VII - a substituição gradativa, seletiva e 
priorizada de processos e outros insumos agrí
colas e/ou industriais potencialmente perigo

---sos por outros baseados em tecnologia e mo
delos de gestão e manejo mais compatíveis 
com a saúde ambiental. 

Art 49 O Distrito Federal, obserVadoS OS 
princípios e objetivos constant~s desta lei, es
tabelecerá as diretrizes da politica ambiental 
através dos seguintes mecanismos: 
I- controle, fiscalização, vigilância ·e prote

ção ambiental; 
n- estímulo ao desenvolvimento científico 

e tecnológico voltado para a preservação am
biental; 

III -educação ambiental, 
Parágrafo único. Os mecanismos· referi

dos no caput deste artigo deverão ser aplicaa 
dos às seguintes áreas: 
r- desenvolvimento urbano e política habi-

tacional; 
II- desenvolvimento industrial; 
III - agricultura e pecuária; 
[V- saúde pública; 
V- saneamento básico e domiciliar; · 
VI - energia e transporte rodoviário e de 

massa. 
Art. s~ A política ambiental do Distrito Fe

deral deverá ser consubstanciada na forma 
de um plano global, integrando programas 
e respectivos projetas e ativfdades. 

CAPITULOlll 
Da Ação do Distrito Federal 

Art 6~ Ao Distrito Feideial, no eXercido de 
suas competências constitucionais e legais re
lacionadas com o meio ~rnbiente, incumbe 
mobilizar e coordenar suas ações e t:ecursos 
humanos, financêirós·, materiais, técnicos e 
científicos, bem ·como a participação da popuR 
Iação, na consecução dos objetivos estabe
lecidos nesta Lei, devendo: 
1-planejar e desenvolver ações de promo

ção, proteção, conservação, preservação, re
cuperação, restauração, reparação, vigilância 
e meJhoria da qualidade ambiental; 

11 - definir e controlar a ocupação e uso
do~paços territoriais dJ!_- acói'ctO com sUas_ 
limitaçõ-es e condicionantes ecológicas e am
bientais; 

UI- elaborar e implementar o plano distrital 
de proteção ao meio ambfente; 

[V - exercer o controle da poluição amR 
biental; 
V- definir áreas piiõritáriãS de açã"o gover

namental relativa ao meio ~mbiente, visa_ndo 
a preservação e melhoria da qualidade am
biental e do equilíbrio ecológiCo; 

V[- identificar, criar e administrar unidades 
de conservação e outras áreas protegidas para 

- a proteção de mananciais, ecossistemas natu
rais, flora e fauna, recursos genéticos e outros 
bens e interesses ecológicos, estabelecendo 
normas a serem observadas ne:stas áreas; 

\III- estabelecer diretrizes especificas para 
a proteção de mananciais hídricos, através de 
planos de uso e ocupação de áreas de drena
gem de bacias e sub-bacias hidrográficas; 

VIII -estabelecer normas e padrões de qua
lidade ambiental e para aferição e monltora
mento dos níveis de poluiçã(tl e contaminação 
do solo, atmosférica, hídrica, acústica, dentre 
outros; 

IX - estabelecer normas relativas ao uso 
e manejo de recursos ambientais; 
X- frxai' normas de auto-rnonitoramento, 

padrões de emissão e-condições de lança
mento para resíduos e efluentes de qualquer 
natureza; 
XI- conceder licenças, autorizações e frxar 

limitações administrativas relativas ao meio 
ambiente; 

XII - implantar o sistema de informações 
sobre o meio ambiente; 

XIII- promover a educação ambiental; 
_}<JV :...._ incentivar o ·desenvolvimento, a Pro

dução e instalação de equipamentos e a cria
ção, absorção e difusão de tecnologias com
patíveis com a melhoria da qualidade ambien
tal· 

Xv-implantar e operar sistema de monito
ramento ambiental; 

XVI - garantir a participação comunitária 
no planejamento, execução e vigilância de ati
vidades que visem a proteção, recuperação 
ou melhoria da qualidade ambiental; 

XVII- regulamentar e controlar a utilização 
de produtos químicos em atividades agrossil
vopastoris, industriais e q.e prestaçá<Y de ser
viços; 

XVJD - avaliar niveis de saúde ambiental, 
promovendo pesquisas, investigações, estu
dos e_outras medidas _necessárias; 

XIX - incentivar, colaborar e participar de 
planos e açõ_es de interesse êPTibienta1 em nível 
federal, estadual e municipal; 

XX - executar outras medidas considera
das essenciais à conquista e manutenção de 
melhores níveis de qualidade ambiental. 

TÍTULO li 
Do Meio Ambiente 

CAPÍTULO I 
Da Proteção do Meio Ambiente 

Art- 7~ O mé16 ambiexlte é patrirõ.ônio co- _ 
mum -'da coletividade, bem de uso comu_m 
do povo, e_ sua proteção- é dever do Estado 
e de fedas as pessoas e entidades que, para 
tanto, no uso da propriedade, no manejo dos 
meios de produção e ·n-o exerCício de ativida
-aes, -deverão respeitar as limitações adminis
trãtivas e demais determinações estabelecidas 
pelo Poder Público, com vistas a assegurar 
um ambiente sadio e ecologicamente eqUili
brado, para as presentes e _futuras gerações. 
_Aft.__ 89. _O Distrito.Federal promovef'á" a 

educação ambiental da comurddadé, através 
-doS nleiõs formal e não formal, a fim de capa-

dtá-Ia a participar ativamente na- defesã do 
meio ambiente. 

Art. 99 O Distrito Federal, através da Se
cretaria do Meio Ambiente, Cíênda e Tecno
logia, adotará todas as medidas legais e admi
nistrativas necessáriaS à proteção-do meio am
biente e à prevenção da degradação ambien
tal, de qualquer origem e natureza. 

§ }9 Para os efélfcis do disposto neste -aiti
go, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia: 

1- proporá e executará, direta ou indireta
mente, a política ambiental do Distrito Federal; 

11 ..:... coordenàrá ações e executará planos, 
programas, projetas e atividades de proteÇão 
ambiental; 

m- estabelecerá as.diretrizes de proteção 
ambiental para as atividades que interfiram 
ou possam interferir na quãlidade do meio 
ambiente; 

[V- identificará, implantará e administrará 
unidades de conservação e outras áreas prote
gidas, visando à proteção de mananciais, 
ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos 
genéticos e outros bens e interesses ecoló
gicos, estabeJecen_do as normas a serem ob
.servadas nestas áreas; 

V- estabelecerá diretrizes específicas para 
a proteção dos manandais e participará da 
elaboração de planos de ocupação de áreas 
de drenagem de bacias ou sub-bacias hidro
gráficas; 

VI- assessorará as Administrações Regio
nais na elaboração e revisão do planejamento 
local, quanto a aspectos_ ambientais, controle 
da poluição, expansão wbana e propostas pa
ra a criação de novas unidades de conser
vação e de _outras áreas protegidas; 

VD - participará do macrozoneamento do 
Distrito Federal e de outras atividades de uso 
e ocupação do solo; 

vm - aprovará e fiscalizará a implantação 
de __ distritos, setores e instalações para fins in
dustriais e parcelamentos de qualquer natu
reza, bem corno quaisquer atividades que utili
zem re(:ursos ambientais renováveis e nã.o-re~ 
_nováveis; 

IX-autorizará, de acordo com a legislação 
vigente, desmatamentos ou quaisquer outras 
a1terações da cobertura vegetal nativa, primi
tiva ou regenerada; 

X - participará da promoção de medidas_ 
adequadas à preservação do patrimônio ar_qui
tetônlco, urbanístico, paisagístico, histórico, 
cultural, arqueológico e espeleológico; 

XI - exercerá a vigilância ambiental e o 
poder de polícia; 

XU - estabele_cerá normas e padrões de 
qualidade ambiental, inclusive- fiXando pa
drões de emissão e condições de lançamento 
para resíduos e efluentes de qualquer natu
reza; 

XIII - estabelecerá normas relativamente 
~ reciclagem e reuti1ização de materiais, resí
duos, subprodutos e embalagens em geral ~ 
sultantes _direta_mente de aJjvidades de caráter _ 
industrial, comercial e de prestação de ser-
viçOS;____ - - - -- -- - - -

XN- promoverá, em conjunto com os de
mais responsáveis, o contrate da utilizaÇão de. 
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produtos químicos em atividades _agrossilvo~ 
pastoris, industriais e de prestação de serviços; 

XY- implantará e operará sistema de moM 
nitoramento ambiental; 

CAPITULO 11 
. ·Do Controle da Poluição 

XVI - autorizará, sem prejuízo de outras _ ___Art.__13. _ É vedado o lançamento no meio 
licenças cabíveis, a explotação de recursos mi- ambiente de qualquer forma de matéria, ener-
nerais; ·gia, substância ou mistura de substância, em 

XVII- exigirá, ava1iará e decidirá sobre estu- qualquer estado ffsico, prejudiciais ao ar_ at~ 
dos de impacto ambiental; mosférico, ao _solo, ao subsolo, às águas, à 

XVIII - implantará sistemas de documen- fauna e à flora, ou que possam tomá-lo: 
tação e informática, bem como os serviços 1.---, impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 
de estatística, cartografia báslca e temática e n - inconveniente, inoportuno _ou incômo-
de editoração téçn~ relativos ao melo am- do ao bem-estar público; 
biente; ___ llL- danoso aos materiais, prejudicial ao 

XIX- promoverá a prevenção e o controle uso, gozo e segurança da propriedade, bem 
de incêndios florestais e queimadas ~grícolas. comQ_?Io funcionamento normal das ativida-

§ 29 As atribuições previstas neste artigo des da coletividade. -
não excluem OtJtras necessári_a.s à proteção Parágrafo único. O ponto de lançamento 
ambiental e serão exerci®s s~m prejuízo das em cursos hídricos de qualquer efluente erigi-
de outros órgãos ou entidades competentes. nário de atividade utilizadora de recursos am-

Arl 1 O. Os planos, públicos ou privados, bientais será obrigatoriamente situado a mon-
de uso de recursos naturais do Distrito Fede- tante da captação de_águ_a do mesmo corpo 
ral, bem como os de uso, ocupação e parcela- d'água utilizado pelo agente do lançamento. 
menta do solo, d~zyem respeitar as necessi- Art. 14. Ficam sob o controle da _Secre-
dades do equilíbrio ecológico e as diretrizes taria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, 
e normas de proteção ambiental. as atividade_s industriais, comerdais, de presta-

Parágrafo único: No caso de utilização de ção de setvlços <e outras fontes de qualquer 
recursos naturais, tais como ca$c;alheiras,_ natureza que produzam ou possam produzir 
areias, pedreiras, calcário, a Secretaria do Meio alteração adversa_ às caracterlsticas do meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia poderá exigir ambiente. 
0 depósito prévio de caução com 0 objetiVo Parágrafo único. Serão objeto de regula-
de garantir a recuperação das áreas expio- mentação especial as atividades de uso, mant-
radas, conforme regulamentação a ser expe- pulação, transporte, guarda e'disposição final 
elida. de material radiativo e irradiado, observada 

a legislação federal. 
Art. 11. Na análise de projetas de uso, __ -M 15. Caberá~ Secretaria do Me:iq Am-

ocupação e parcelamento do solo,_ a Secre~ biente, Ciência e Tecnologia determinar a rea-
taria do Meio Ambiente, Ciência e TecnOlogia, lização de estudo prévio de impacto ambiental 
no âmbito de sua competência, deverá mani- _ para a instalação _e operação de atividades que 
festaNie, dentre outros. necessariamente sq- possam causar- significativa degradação d_o 
bre os seguintes aspectos: · - meio ambiente, devendQ o estudo ser _efetu_a

do por equipe multidisciplinar independente 
I - usos propostos, densidade da ocupa- do requerente do licenciamento e do órgão 

çáo, desenho do assentamento e acessibfli-
dade; público licenciador, sendo obrigatória a infor-

D _ reserva de áreas verdes e proteção de maçao adequada e a posterior realização de 
audiência pública, convocada tempestiva-

interesses arquitetônicos, urbarústicos, paisa- mente, através de ed"tal pelos • rga-os públ"cos 
l ' o l 

gísticos, espeleológicos, históricos, culturais e e privados de cornuniçação. 
ecológicos; -Parágrafo único. A equipe multidisdplinar 

ID - utilização de áreas com declividade bem como cada um de seus membros deve-
igual ou supertor a 30% • bem como de terre- rão ser cadastrados na Secretaria do Meio Am-
nos alagadiços ou sujelto.s a inundações; . ____ biente, Ciência e: TeçnolOgia. _ 

rn!iertal sn~~:~:~~-6~=; áreas aterradas com --Art 16. A construção,- instalação, amplia-
V _ ocupação de áreas onde 0 _nível de ·- ção e funcionamento de estabelecimentos e 

- atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
~t%:~; local impeça condições sanitárias considerados efetiva ou potencialmente polui-

VI- proteção do solo, da fauna, da caber- :~e~~e;~l~~e~ ~r~~~~e:~:=~~:g~::~ 
tura vegetal e das águas superficiais, subterrâ- ção ambiental, dependerão de prévio ILcencia-
neas, fluentes, emergentes e reservadas; mente da Secie-taiia do M.eio Ambiente, Ciêi1-

VIl- sistema de abastecimento de água; cia e Tecnologia, sem prejuízo de outras licen-
VI[l - coleta, tratamento e dlsposição fmal ças legalmente exigíveis. 

de esgotos e resíduos sólidos; ·=-§. 1" Os pedidos de licenciamento, suare-
IX- viabilidade geotécnica. nevação e respectiva concessão, serão publi-
Art... 12. Os projetas de parcelamento do OlJdos no Dfárfo-Vficia/ do Distrito Federal, 

solo deve~;:ão estar .aprovados pela Secretaria bem :~o_mo em periódico de grande circula-
do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, para ção, cabendo as despesas ao requerente do 
efeito de instalação e ligação de s"erviços de licenciamerito. -
utilidade pública, bem como para registro em _ _:___ § 29 A decisão quanto ao pedidO de licen· 
Cartório de Registro de Imóveis. __ ciame_nto ou sua renovaç§o ~rrerá a partir 

do 30: (trigésimo) dia_Qa publicação, no DO 
DF, menclonada no parágrafo anterior. _ _ 

Art. 17. _ Os estabelecimentos __ e tQdps os 
responsáveis pelas ativldades previstas no arti~ 
go anterior sãp obrigados a implantar sistema 
de tratamento de efluentes_e _a promover todas 
as demais· medidas necessádas pai-a prevenir 
ou corrigir os inconvenientes e _danos decor
renWs da poluição. 

Art. 18. No exercício do controle a que 
se referem os artigos 14 e. 16, a Secretaria 
do Meio Ambiente, Qêndá. e Tecnologia, §_erri 
prejuízo de outras medidas, expedirá as se
guintes licenças ambientais'; 
1- licença Prévia (LP), na fase preliminar 

de planejamento do empreendimento,_ con
tendo requisitos básicos a s_erem __ ateQdidos 
nas etapas dé localização_, instalação e ope~ 
ração; 

ll - Licença de Instalação (U},_autofiz.ando 
o inído da implantação, de acordo_ com as 
especificações constantes do projeto aprova
do; 
m- Licença de Operação (LO), autorizan

do, após as verificações necessárias, o início 
da atividade licenciada e o ft.indonamento de 
seus equipamentos de Controle_ dei pÕiUição, 
de acordo Com o previsto nas LicenÇas Prévia 
e de Instalação. 

§ 19 A Licença -Prévia não será conc_e_dida 
quando a atividade for desconforme com os 
planos federais e do Distrito Federal_ de uso 
e ocupação do solo, ou quando em virtude 
de suas repercussões ambientais, seja incÇ>rTJ· 
patível com os usos e <:.arA.c:te_risticas ambien~ 
tais do local proposto ou Suas adjacências. 

§ 29 A Licença de Instalação deverá ser 
requerida no pi-azo de até 2 (dois) anos a con
tar da data da expedição da Ucença Prévia, 
sob pena de caducidade desta. _ 

§ 39 _ A Ucenç:a de Operação deverá ser 
renovada anl@lmente, qbservada_a legiSlação 
vigente à época da renovação. 

§ 4~> NO interesse da política ambiental, 
a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tec
nologia, durante a vigência de quaisqueidãs 
licenças de que trata este artigo, Poderá deter
miilar a realização de audltoria_t.éco_iça rio-em~ 
preendimento. -
, __ Art. 19. ~-ativida!\esreferidasng:;artigos 
14 -e 16, exisferites à data d@ publicação desta 
lei e ainda nãO Iié~OciadciS; aev~rão ser regis~ 
iradas nã -sec-retaria do Meio Ambiente._Çiên
da e Tecl)ologia parã fins de obtenção da 
Ucença de Operi:iÇ:ão. - ~- · ·· ·· 

Parágrafo único. O cumprimento do dis
posto neste artigo dependerá de CQnvocação 
a ser feita por publicação na imprensa oficial, 
focando o- praZo e estabelecendo ,os devidos 
procedimentos para efeito do referido regisJ:rq. 

CAPITULO m 
Do Saneamento Básico e Domiclliar 

SEÇ).O I 
Disposições Gerais 

Art 20. A promoção de medidas de sa
neamento básico e domiciliar residencial, co
me-rcial e indUstrial, essenciais à proteção do 
meio ambiente, constitui obrigação estata~ da 
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coletividade e do indivíduo que, para tanto, 
no uso da propriedade, no manejo dos m~ios 
de produção e no exercício de atívidade, ficam 
adstritos a cumprir determinações le§'ais, re
gulamentares e as recomendações, vedações 
e interdições ditadas pelas autoridades am
bientais, sanitárias e outras competentes. 

Art. 21. Os serviços de saneamento bási
co, tais como os de abastecimento de água, 
coleta, tratamento e disposiÇão finãl de es-go
tos e de lixo, operados por órgãos e entidades 
de qualquer natureza, estão sujeitos ao con
trole da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, sem prejuízo daquele exercido 
por outros órgãos competentes, devendo ob
servar o disposto nesta Lei, seu regulamento 
e normas técnicas. 

Parágri!!fO úriico:- A construção, reconstru
ção, reforma, ampliação e operação de siste
mas de saneamento básico dependem de pré
via aprovação dos respectivos projetas pela 
Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tec
nologia 

SEÇÃOll 
Da Água e seus <Isos 

Art 22. Os órgãos e entidades responsá
veis pela operação dos sistemas de abasteci
mento público de água deverão a dotar as nor
mas e o padrão de potabilidade da água esta
belecidos pelo Ministério da Saúde e comple
mentados pelo Distrito Federal. 

Art. 23. Os órgãOS e entidades a que se 
refere o artigo anterior estão obrigados a ado
tar as medidas técnicas corretivas destinadas 
a sanar as falhas que impliquem inobservância 
das nonnas e do padrão de potabilidade da 
água. 

Art. 24. A Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia manterá público o regis
tro pennanente de informações sobre a quali
dade da água dos sistemas de_abastecimento. 

Art. 25. t _obrigação do proprietário ,do 
imóvel a execução _de adequadas instalações 
domiciliares de abastecimento, armazena
mento, distribuição e esgotamento de água, 
cabendo ao usuário_ do imóvel a necessária 
conservação. 

SEÇÃO UI 
Dos Esgotos Sanitários 

Art 26.- Os esgotos sanitáriOs deverão ser 
coletados, tratados e receber destinação ade
quada, de forma a se evítar contaminação de 
qualquer natureza. 

Art 27. Nas zonas urbanas serão instala
dos, pelo Poder Público, diretamente ou em 
regime de con·cessão, estações_de tratamento, 
elevatórias, rede coletora e emissários de es
gotos sanitários. - -

Art 28. É obrigatória a eXiStência de ins
talações sanitárias adequadas nãs edificações 
e a sua ligação à rede pública coletora. 

Par.ágrafo únicO. Quando não existir rede 
coletora de esgotos, as medidas adequadas 
ficam sujeitas à aprovação da Secretaria do 
Meio Ambiente, Ciênda e Tecnologia, sem 
prejuízo das de outros órgãoS, que fiscalizará 
a sua execução e manutenção, sendo vedado 

-o lançamento de esgotos ln natura a céu aber
to ou na rede de águas pluviais. 

SEÇÃO IV 
Da _CoJeta. Transporte e Disposição 

Anal.doUxo 

Art. 29,__ A coJeta, transporte, tratamento _ 
e disposição final do lixo processar-se-ão _em 
condições que não tragam malefícios ou in
convenfentes à saúde, ao bem-estar público 
ou ao m_eio ambiente. 

§ }9 Fica expressamente proibido: 
1-deposição indiscdminada de lixo em lo

cais inapropriados, em áreas urbanas ou ru
rais; 
II-a incineração e a disposição final de 

lixo a _céu aberto; 
lli ~a utilização de lixo in natura para ali

mentação de animais e adubação orgânica; 
IV-o lançamento de lixo em água de su

perfície, siste-mas de drenagem de águas plu
viais, poços, cacimbas e áreas erodidas. 

§ 29 É obrigatória a inciheração do lixo 
hospitalar, b_em com sua adequada coleta e 
transporte, sempre obedecidas as normas téc
nicas pertinentes. 

§ 3~' ASecretariadoMeioAmbiente,Qên
cia e Tecnologia poderá estabelecer zonas ur
banas _onde a seleção do lixo deverá ser nece
sariamente efetuada em nfvel domiciliar. 

SEÇÃOV 
Das Condições Ambientais 

das EdlHcações 

Art. 30. As edificações deverão obedecer 
aos requiSitos sanitários de higiene e s~gu
ranç-a,- indispensáveis à proteção da saúde e 
ao bem-estar .do trabalhador e das pessoas 
em geral, a serem estabelecidos_ no Regula
mento desta Lei,_ e em nonnas_técnicas_elabo
radas pela Secretaria do Meio Ambiente, Ciên
cia e Tecnologia. 
-Art. 31. A se-cretaria do Melo Ambiente, 

Ciência e Tecnologia, Conjuntamente com a 
Secretaria de Viação e Obras, fixará normas 
para aprovação de projetes de edificações pú
blicas_ e privadas objetivando economia de 
energ1a elétrica para climatização, iluminação 
interna e aquecimento d'água. 

Art. 32. Sem- prejuízO de outras licenças 
exigidas em lei, estão sujeitos à aprovação da 
Secretaria do Meio Ambiente, Oência e Tec
nologia os projetes de construção, reconstru
ções, reforma e ampliação de edificações des
tinadas a: 

1-manipulação, industrialização, armaze
-_nagem e comercialização de produtos quími-

cos e fariTt8Cêuticos; -
ll_....,.,_atividades que Produzanl resíduos de 

-qualquer natureza, que possam contaminar 
pessoaS ·ou pOluir o meio ambiente; 

JIL- indústria de qualquer natureza; 
IV- espetáculos ou diversões públicas, 

quando produzam ruídos. 
ArL 33. Os PrOprietários e possUidores de 

edificações ficam obrigados a executar as 
obras determinadas pelas autoridades am
bientais e sanitárias, visando ao cumprimento 
das normas vigentes. 

Art. 34. ·os- i1eCrõt€riciS, lOcais de-velório, 
cemitérios e crematóric_os obedecerão às nor
mits ambientais __ e sanltárlas aprovãdas pela 
Secretaria do _Meio Ambiente, Ciência e Tec-. 
nologia, no que se refere à localização, cons
trução, instalação e funCionamento. 

TITULO lU 
Das Atividades de Apolo Técnico 

e Científico 

-Art. 35. O DiStrito Federal desenvolverá, 
direta ou indiretarilente, pesquisas científicas 
fundamentais e aplicadas objetivando o estu
do e a solução de problemas ambientais, bem 
como a pesquisa e o desenvolvimento de pro
dutos, processos, modelos e sistemas de sig
nificativo interesse ecológfcó. 

Parágrafo único. O Distrito- Federal im
plantará instrwnentos insfitudonaiS, econômi
co-financeiros, creditícios, fiscais, de apoio 
técnico-científico e material, dentre_ outros, co
mo forma de estímulo a terceiros, pessoas 
fisicéls ou jurídicas, de direito públiCo ou priva
do, sem fins Iucrativo_s, tendo em vista as finali
dade~ previstas no caput desse artigo. 

-Art: 36. Em face do disposto no artigo an
terior, constituirão Prioridades a pesquisa, o 
desenvolvimento e a· disseminação sistemá
tica de produtOs, processos, modelos, técnicas 
e sistemas ecológicos de interesse das áreas 
de: 
I- defesa civil e do consumidor; 
H- projeto, implantação, transferência, fi

>d1ção ou melhoria de assentamentos popula
cionais de intereSse social; 

UI - saneamento básico e domiciliar e de 
recuperação da saúde, especialmente dos es
tratos sociais carentes; 

IV - cultiVo agrícola, especialmente em 
áreas que drenem em direção a corpos d'água 
destinados ao ab~stecimento de populações 
urbanas; 

V- economia de energia elétrica e de corr:~
bustíVeis. em geral; 

VI- monitórarT)ento e controle de poluição; 
VIl - desasSoreamento de cOrpos d'água, 

prevenção e controle de erosão e recuperação 
de sítios erodidos; 
- V'JO--=-orotecnoloQia, tratamento e reddá
gem de efluentes e resíduos de qualquer natu
reza· 

o(:::- manejQ de e_cosSi~emas naturais. 
Art. 37. A Secretaria do Meiº-Ambiente, 

Ciência e Tecnología- dev~á_s:oletar, proces
sar, analisar e, obrigatorláinente,- divulgar da
dos e informações referentes ao meio am
biente. 

§ }9 O sigilo industrial, quandO invocado, 
deverá ser adequadamente comprovado por 
quem o suscitar. --

§ 2f Na comunicação de fato potencial
mente_ danoso, a se-Cretãriã do Melo Ambi~nte, 
Ciência e Tecnologia transmitirá imediãta
mente a infonnação ao público, responsabili
zando-se obrigatoriamente o agente público 
pela omissão, -retardamento, falsidade ou Im
precisão no cumprimento desse dever. 

Art. 38. Os órgãos, instituições e entida
des públicas ou privadas, bem como as pes
soas tisicas e jurídicas ficam obrigados a re-
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meter sistematicamente à Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia, nos termos 
em que foram solicitados, os dados e as infor
mações necessárias às ações de vigilância 
ambiental. 

§ 1 ~ É a todos assegurada, independen
t~mente do pagamento de taxas, a obtenção 
de informações existentes na Secretaria do 
Melo Ambiente, Ciência e Tecnologia, para de
fesa de direitos e esclarecimentos de situação 
de interesse pessoal e coletivo. 

§ 29 Independentemente de solicitação, 
todo e qua1quer fato relevante do ponto de 
vista ecológico e ambiental deverá ser neces
sariamente comunicado à Secretaria do Meio 
Ambiente, Gência- e Tecnologia." 

Art. 39. 05 6fgãos e eritMades integran
. tes da administração direta e· indireta do Dis

trito Federa] deverão colaborar Com a SeCre
taria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 
quando da solicitação de recursos humanos, 
técnicos, materiais e logísticoS. 

ParágrafO único. O Instít_uto de Sallde_ do 
Dlstrtto Federal prestará assfstêricia técnico
laboratorial à Secretaria do Meio Ambiente, 
Ciêndã é TecnOlogia, dentre outros, no campo 
de ecotoxicologia e ecologia humana. 

Art 40. o -DiStriTO Féaerar desenvolverá 
planos e programas de capacitação de recur
sos humanos em diversos níveis, visando a 
aumentar a eficiência e eficácia das ativídades 
própric.is da Secretariá dO Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia · 

Parágrafo único. Para efeito do c:Usposto 
neste artigO, o Distrito Federal dará ênfase à 
capadtação, aperfeiçoamentO e reciclagem 
de_ recursos humanos para a atuação nas 
áreas de eCologia e meio ambiente. 

TITULO IY 
Do Conselho de Política Ambiental 

do Distrito Federal 

Art. 41. Fica criado o Conselho de Política 
Ambiental do Distrito Federar; órgão colegiado 
de deliberas:ão coletiva de 2° grau, vinculado 
ao Gabinete CMI do GoveÍriaOor do Distrito 
Federal, Cuja composição, organização, com
petência e funcionamento-serão estabelecidos 
em regulamento pelo Poder Ex~cutivo, obede
cidos os critérios mínimos estabelecidos nesta 
lei. 

§ 1" São membros do Conselho de Polí
tica Ambiental do Distrito Federal- CPA: 

I - o Chefe do Gabinete Civil dO Gover-
nador do Distrito Federal; · -· 

U- o Secretário do Meio Ambiente, Ciêi1ciã 
e Tecnologia; 

III- o Procurador-Geral do Distrito Federal; 
IV- o Secretário de Viação e Obras; 
V- o Secretário de Saúde; 
\11-o Secretário de Agricultura e Produção; 
VII - o Secretário de Indústria, Comércio 

e Turismo; · 
VIII- o Secretário de Educação; 
IX- o Secretário de Cultura. 
§ 29 São membros designados pelo Go

vernador do Distrito Federal: 
I- 1 (um) representante da Sociedade Bra

sileira de Direito do Meio Ambiente - Seção 
DF - Sobradima; 

U- 1 (um) representante.da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Oênda - Se
ção DF- SBPC; 

lii --1 (um) repres_entante da Associação 
Brasileira de Entidades _do Meio Ambiente -
Seção DF - Abema; 

IV- 1 (um) representante das Comissões 
de Defesa do Meio Ambiente-- Condemas; 

V - 1 (um) fepres~ntante das entidades 
ambientalistas não governamentais, constituí
das há mais de I (um) ano; 

VI-l (um) repreSentante da Universidade 
de Brasília - UnB; -

Vll--1 (um) representante do Instituto Bra
sileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - lbama; 

VIU- 1 (um) representante da Curadoria 
do Meio Ambiente do Ministério Público do 
Distrito Federal e dos Territórios; 

Art. 43. lncluir-se-ão entre as competên~ 
cias do ConSelho de Política Ambiental do Dis
trito Federal: 
I- aprovar a política ambiental do Distrito 

Federal e acompanhar sua execução, premo-;; 
vendo reorientações quando entender neces
sárias; 

II - defihír áreas prioritárias de ação gover
namental relativa ao meio ambiente, visando 
a preservação e melhOria da qualidade am
biental e do equilíbrio ec._ológico no Distrito 
Federal; 

UI - definir ·a ocupação e uso dos espaços 
territoriais de acordo com suas limitações e 
condicionantes ecológicas e ambientais; 

JV - deddir, corno última instância admi
nistrativa em grau de recurso, :sobre multas 
e outras penalidades impostas pela Secretaria 
do Melo Ambiente, Oênc,ia e Tecnologia; 

V- homologar as programações orçamen
tárias do Fundo Único de Meio Ambiente do 
Distrito Federal. 

Parágrafo único. As decisões do Cons_elho 
de Política Ambientai do Distrito Federal serão 
tomadas mediante voto aberto e declarado 
em sessão públlca. 

TITULO IV 

Das lnfraçt?es e Respectivas Sanções 

CAPITULO! 

Das lnfraç~ e Penalidades 
Art 44. - Considera~ se _infraÇãO an1biental 

toda ação ou omissão que importe inobser
vância dos preceitos desta lei, seu regulamen
to, decretos,_ nonnas técnicas e outras que 
se destinem à promoção, proteção e recupe
ração da qualidade e saúde ambiental. 

Art. 45. A autoridade ambiental que tiver 
dênda ou notícia de ocorrência de' infração 
ainbienta.l é obrigada a promover a sua _apura
Ç!o imediata, mediante prtlcesso administraw 
ti.vo próprio, sob pena de se tomar cc-res
ponsável. 

Art. 46. Sem prejuízo das sanções civis 
e penais cabíveis, as infrações às normas indi
cadas no artigo 44 serão punidas, isolada ou 
cumulativamente, com as seguintes penalida
des: 

r- advertência por escrito; 
II-multa; __ 
m - apreensão de Produto; 
IV- inutilização de produto; 

~V-- suspensão de venda de produto; 
VI- suspensão de fabricação de produto; 
VIl-~ _embargo de obra; 
VIII- interdição, parcial ou total, de estabe

lecimento ou de atividade; 
IX - cassação do alvará de licenciamento 

de estabelecimento; 
X- perda ou restrição de incentivos e bene

ffdos fiscaís __ concedidos pelo Governo do Dis
trito Federal; 

XI - perda ou suspensão da participação 
em linhas de financiamento em estabeleci
mentos oficiais de crédito do Dlstfi!.o Federal. 
P~ágrafo único. A advertência poderá ser 

aplicada com fixação do prazo para que seja 
regularizada a situação, sob pena de punição 
mais grave. 

Art. 47. O infrator, pessoa física ou juri
dica de direito público ou privado, é respon
sável,_independenternente de culpa, pelo dano 
que causar ou puder causar ao meio ambiente 
e a terceiros afeta.dos por sua atividade. 

§ 1" Considera-se causa a ação ou omis
são sem a qual a infração não teria ocorrido. 

§ 2ç O resultado da infraçáo é imputável 
a quem lhe deu_ causa de forma direta ou 
indireta e a querri para ele concorreu. 

Art. 48. As pessoas físicas _ou jurfdicas 
que operem a,_tividades consideradas de alta 
periculosidade para o melo ambiente, a crité
rio da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia, serão obrigadas a efetuar o se
guro compatível com o risco -efetivo ou po
tencial. 

Art. 49. As infrações classificam-se em: 
I - leves, aquelas em que o infrator seja 

beneficiado por circunstâncias atenuantes; 
U - graves, aquelas em ·que for verificada 

uma circunstância agravante; 
m - muito graves, aquelas em que forem 

verificadas duas circunstâncias agravantes; 
JV -gravíssimas, aquelas em que seja verifi

cada a existência de três ou mais circunstân
cias agravantes ou .a refncidência prevista no 
§ J9 do art. 53 desta lei, 

Art. 50. A penã de multa consiste no paw 
garnéhto do valor correspondente: 

l-nas infrações leves, de 1 (uma) a 100 
(cem) Unidades Padrão_do Distrito Federal; 

D - nas infraç.ões_graves, de 101 (cento 
e uma)~ :250_(duzenta5 e cinqüenta) Unidades 
Padrão do Distrito Federal; 

_ UI_- nas irúrações muito graves, de 251 
(duzentas e cinqüenta e uma) a 500 (quinhen~ 
tas) Unidades Padrão do Distrito Federal; 

_IV- nas infrações grayíssimas, de 501 (qui~ 
nhentas e uma) a 1.000 (mil) U~idades Padrão 
do b!stfito Federal. 

§ 19 Atend~do o d~osto neste artigo, na 
frxação do valor da multa a autoridade levará 
em conta a capacidade econôrnica do infrator._ 

§ 2? A mu1ta poderá ser reduzida em até 
90% do seU valor se-o infrator se compfo
meter, mediante acordo escrito, a tomar as 
medidas efetivas necessárias a evitar a conti
nuidade dos fatos que lhe deram origem, cas-
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sando-se a redução, com o conseqüente pa
gamento integral da mesma, se essas medidas 
ou seu cronograriiã tião forem cumpridos. 

Art. 51. Para a imposição da pena e da 
graduação da pena de multa, a autoridade 
ambiental observará: 

I --as citcunstândas atenuantes e agra
vantes; 

11 - a gravidade do fato, tendo em vista 
as suas conseqüências para a saúde ambíental 
e o meio ambiente; 

m - os antecedentes do infrator quanto 
às normas ambientais. 

Art. 52. São drctmstân<:iaS ateriuãn1:es: 
I - menor grau de compreensão_ e escola

ridade do infrator; 
n - arrependimento efiCaZ- do iilfrator-, ma

nifestado pela espOntânea reparação do dano, 
ou limitação significativa da d.egradaçào am
biental causada; 

m - comunicação prévia p"elo infrator de 
perigo iminente de degradação ambiental às 
autoridades competentes; 

IV- colaboração com os agentes'encarre
gados da vigilância ·e do controle ambiental; 
V- ser o infrator.priináÍiô ê·a Íaltà CoJnetida 

de natureza leve. 
Art. 53. SãO õrCUnstãfklas agrãvantes: 
I - ser o infrator reincidente -ou cometer 

a infraçâo por forma continuada; - -
H - ter o agente cometido a infração para 

obter vantagem pecuniária; 
nl- o infrator coagir Outrem para a execu

ção' material da ínfração; 
IV- ter a infração ConseqUências' gràvosas 

à saúde públíca e/oi.t ao rrieio arilbiente; . 
V- se, tendo conhecimerlto do ato lesivo 

l saúde pública efou ao meio ambierte, o 
infrator deixar de tomar as providências de 
sua alçada para evitá-lo; 

VI - ter o infratOr· agido com dolo -direto 
ou eventual; 

VIl- a concorrência de eféitos Sobre a pro-
priedade alheia; · -

VIII- a infração atingir áreas sOb proteção 
legal; 

IX-o emprego de méto_dos cruéis rio abate 
ou captura de animais. - -

S 1 o A reincidência verifica-se quando o 
agente comete nova infração do mesmo tipo, 
ou quando der causa a danos graves à saúde 
humana ou à degradação ambiental extensa. 

§ 29 No caso de infração continuada, ca
racterizada pela rep-etição da ação- ou omissão 
inicialmente punida, a penalidade de multa 
poderá ser aplicada diariamente até cessar a 
infração. 

Art. 54. Havendo-concurso de circunstân
cias atenuantes e ag~avantes, a pena será apli
cada em consideração a circunstância pre
ponderante, entendendo-se como tal aquela 
que caracterize o conteúdo da vontade do au
tor ou as ·conSeqüências da conduta assumi
da 

Arl 55. São irúrações-arObientãis: 
r - construir, instalar ou fazer fUricicinar, 

em-qualquer parte do território do Distrito Fe
deral, estabeleciffientos, obras ou serviços 
submetidos ao regime desta lei, sem licença 
do órgão ambiental competente, ou contra~ 

ri ando as normas legais e regulamentares per
tinentes. 

Pena: incisos I, II. V, VI, Vll, X e XI do art 
- 46 desta lei; · 

D ~-praticar atos de comércio e indúStria 
õu-assemelha~. compreendendo Sl,lbstân
cias, produtos e artigos de interesse para a 

·Saúde ampienü!.l, sem a necessári~ licença ou 
autorização dos órgãos competentes ou con
trariando o disposto _nesta .. lei e nas demais 
normas legais e regulam~ntares pertinentes. 

Pena: incisos I, II, UI, IV, V, VI, VIII, lX, X e 
XI do arl 46 desta lei; 

-- III =- dêiXar, · aqiú~le que tiver Ô- dever legal 
de fazê-lo, de notificar qualquer fato relevante 
do ponto de vista ecológico e ambiental, de 
acordo com o disposto nesta lei, seu regula
mento e normas técnicas. 

Pena: incisos I e II do art 46 desta lei; 
IV- deixar, aquele que tiver o dever legal 

ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação 
de interesse anlblental. 

Pena: incisos I, 11, w.-vm. IX. X e XI do art. 
46 desta lei; 

V= opor.:se à exigénda de eXames labora
toriais ou à sua execução pelas autoridades 
~petentes. 

Pena": inciSos-I e II do art. 46 desta lei; 
VI - utilizar, apli.l:>ar, comercializar, mani

pular ou _armazenar pesticidaS, raticidas, fungi
ddas, insetlcidas, agroquimicos e o_utros con
gênereS, pondo em risco a saúde ambiental, 
individual ou coletiva, em virtude de uso inade
-quado ou inobservância ~as- noiTnas legais; 
regulamentares ou_ técnicas, aprovadas pelos 
órgãos competentes ou erri desacordo com 
os receituários e_registros pertinentes. 
· Pena: incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e 

XI do art. 46 desta lei; 
VIl - descumprir, as_ empresas de trans~ 

portes, seus agentes e consignatários, coman
dante?, r.esp~nsávels_9iretos por embarca
ç~es, aeronaves, trens, veícu1os terrestres, na
cionais e estrangeiros, normas legais e regula
mentares, medidas, formalidades e outras exi-
gências ambientais. · 

Pena: incisos I, II, VIII, X e XI do art. 46 desta 
_lei; 

VIII ~ inobservar, o proprietário ou quem 
detenha a posse, as exigências ambientais re
lativas a imóveis. 

Pena: incisos L U, VII, Vllt IX, X e XI do art. 
46 desta lei; 

IX- entregar ao corlsumo, desviar, alterar 
ou substituir, total ou parcialmente, produto 
interditado por aplicação dos dispositivos des
ta lei. 

Pena: incisos I, U, III, IV, V, VI, VITI, X e XI 
do art. 46 desta lei; 

X.- dar inicio, de qualquer modo, ou efe
tuar parceJamento do solo sem aprovação dos 
órgãos competentes ou em desacordo com 
a mg_smq_o_l.,Lcom jnobservância das normas 
ou âiretriiespertinehtes. 

Pena: ili.cisós I, li, VII, VIU, X e XI do art. 46 
desta lei; · 

XI- contribuir para qU,e a água ou ar atin
jam nívetS oti categorias de Cfua~dade iriferior 
aos :fixãdos em normas oficiais, 

Pena· incisos I, li, VII, Vlll, IX, X e XI do art. 
46 desta lei; 

XII - emitir o_u despejar efluentes ou resí
duos sólidos, líquidos ou gasosos, causadores 
de degradação ambiental, em-deSàcordo -com 
o estabeledçfo na legislação e normas com· 
plementares. 

Peira: inclsos I, II, VII, VIII, IX. X e XI do art. 
46 desta lei; 

XDI- exercer atividades potencialmente de
gradadoras .do meio ambiente, sem .licença 
do órgão ambiental competente ou em ctesa-

_' c;qrdo com a rnesffia. . . ___ . . _, 
Pena: lndsos I, 11, VD, VIU, IX, X e XI do ort. 

46 desta léi; 
XIV - causar poluição hídrica que torne 

necessária a interrupção do abastecimento de 
água de uma comunidade. - -

-Pena: incisoS I, U, Vil, VIII, .IX, X e XI do art. 
46 desta- Lei; 

XY- causar poluição atmosférica que pro
voque a retirada, ainda que momentânea, dos 
habitantes de zonas urbanas ou locaH4ade 
equivalente. 

Pena: incisos I, II, 'lii_VIII, IX, X e_XI_do art. 
46 desta Lei; 

XVI- desrespeitar interdições de uso, de 
passagens e outras estabelecicfus administrati
vamente para a proteção con1ra a degradação 
ambiel-ttal ou, nesses casos, impedir ou difi
cultar a atuação de agentes do Poder Público. 

Pei-Ja: inCISoS I, -II, VIl, VIII, IX, X e XI do a:t. 
46 desta Lei; 

XVII- catisár poluição do solo que tome 
uma área urbana ou rural impr6Priá para ocu-
paÇão. · ' 

Pena: incísos I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, -IX. 
X e XI do art 46 desta Lei; 

XVIII- causar poluição de qualquer natu
reza que possa trazer danos à saúde ou amea
çar o bem estar do indivíduo ou da coletf
vidade. 

Pena: incisoS I, It fi, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
-X e XI do_ art. 46-desta Lei; 

XIX-desenvolVer atividade ou Causar po
luição de qualquer natureza, que provoqpe 

· mortandade de· mamíferos, aves. répteis, anfi
bios ou peixes ou a destruição de plantas culti~ 

· vadas ou silvestres. 
Pena: inciSos l, 11. III, l'i, V, VI, VII, VDI, IX, 

X e XI do art. 46 desta Lei; 
XX- desrespeitar as proibições ou restri

ções estabelecidas pelo Poder Público em Oni:
dades de Conservação- ou Áreas Protegidas 
por lei. 

Pena· incisos I, II, VII, VDI, lX. X e XI dó art. 
46 desta Lei; 

XXI- obstar ou dificultar a ação das autori
dades ambientais competentes n·o exercício 
de suas funções. 

· Pena: incisos I, 11, VIII, X e XI do art. 46 desta 
Lei; 

XXII- descumprir ates emanados da auto
ridade ambiental, visando à aplicação da legis
lação vigente. 

Pena: incisos t II, III, IV, V, VI, VIl, Vill, IX, 
X e XI do art. 46 desta Lei.. 

xxm--:- transgredir outras normas, diretri
zes, paditles ou-parametros federais ou locais, 
legais ou regulamentares, destinados à prote-
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ção da saúde ambiental ou do rneio ~rnbiente. 
Pena: incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X e 

XI do art 46 desta Lei. 
Parágrafo úrticO. Nos casos dos incisos X 

a xxm deste artigo, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades cabíveis e independentemen
te da existência de culpa, é o infrator obrigado 
a indenizar e/ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros afetados. 

CAPITULO II 
Do Processo 

_ § __ 29 !\J'l.tes do julgamento _da defesa ou 
da impugnação a que se- refere este artigo, 
deverá a autoridaqe ju1gadora ouvir o seJ:Vidor, 
que terá· o prazo de 5 (cinco) dias para se 
pronunciar a respeito. 

§ -~ Apresentada ou não a.defesa ou im~ 
. pugniÇão, o auto de infraçao será julgado pela 

autoridade competente da Secretaria do Meio 
Ambienté, Ciêricia e Tecnologia. · 

}\ft. 61. Das decisões _condenatórias po
derá o __ infrator recou~r ao S~rl;!tário do Meio 
Ambiente, Ciência- e Tecnologia, dentro de 5 
(cinco) dias. 

Art .56. As in.[r-ªç~es à legislação a_mbien- Parágrafo Smico. Mantida a decisão con-
ta] serão apuradas em processO adrnin_istr~vo c;lenatória, no prazo_ de 5 ( cif'!co) dias de sua 
próprio, iniciado com a Javratl.lrª do auto de ~--ciê:o_cia ou publicação, cabe~á_ re_curso final do 
infri:ição, observados o rito e prazos estabe- a!.ill,J.adoparaoCohsethodePoljtje._aAnlbieÕtal 
lecidos nesta Lei. - CPA 

Art. 57. O <luto _çle lnfra!;ão será JélvriidO___ Ait.- 62. Os recursos interpostos das deci-
pela autoridade ambiental que houver consta- sões não definitivas terão efeitos suspensivos 
tado, devendo conter: _ . _ _ _ _ relativamente ao paSamEmto-da penalidade 
I-nome do infrator, seu domicilio e resi- p'ecuniária·~ não impedindo a imediata exiglbi

dência, bem como os demais elementos ne- lidê\de do cumprimento da obrigação subsis-
cessários a sua qUalificação eldentifiC;ação_d- tente. , . . . -
vil; Art 63. Os ser;vidores ficam responsáveis 

II -local, data e hora da infração; -·pelas declarações que fizerem nos autos de 
m -descrição da infração e menção dó dis- infração, sendo passíveis de punição, por faha 

positivo legal ou regulamentar transgredido; grave, em caso de falsidade ou omis:;ão do-
IV-pena1tdade a que estâ sujeito o infrator losa 

. e o respectivo preceito l_egal que autoriza a Art. 64. Ultimada a instrução do preces-
sua imposição; so, uma vez esgotados os prazos para recurso, 
V- ciência, pelo autuado, de que respon- sem apresentação de defesa, ou apreciados 

derá pelo fato em processo .admJni_strativo; os recursos, a autoridade ambiental proferirá 
VI- assinatura do autuado ou, na_ sua au- a décisão final, dando o processo por conclu

sência _ou .recusa, de d~as t.este!TJunl:tas e do so, nOtifiCando O infrator. 
autuante; --Art. 65. Quando aplicada a pena de mui-

VII- prazoz para o recolblrnento da mu1ta, ta, esgotados os recursos administrativos, o 
quando aplicada, caso o infrator abdique do infrator será notificado parcf efetuar o paga-
direito de defesa;__ menta n_O prazo de 5 (cinco) dias, contados 

VIII-prazo para interposição de recurso. da data do recebimento da notificação, reco-
Art 58. As omissões ou incorreções na Jhendo o respectivo valor à conta do Fundo 

lavratura do auto de infração não acarretarão único de Meio Ambiente do Distrito Federal. 
nulidade do mesmo quando do processo § 1" O valÓf e_Silpulado da pena de multa 
constarem os ele!D..entos nec::es~rios.à deter- cominado no auto d~ infração será conigido 
minação da infração e do infrator. pelos índices ofk:iais-vigentes por ocasião da 

Art. · 59. O infr_ator será notificado para expedição da notificação para o seu pagam en-
ciência da infração: to. 
1-pessoalmente; § 29 A notificação para pagamento da 
D-pelo correto ou via postal; mu1ta será feita mediante registro postal ou 
fi-por edital, se estiv_er em lugar incerto por meio de eçlital publicado na imprensa afi-

ou não sabido. - - c- _ cia1, se nãO localizado o infrator. 
§ 1" Se o infrator for notificado pessOal- § 39 o não recolhimento -da multa, dentro 

mente e se recusar ~ e~rar ciência, d~yerá do prazo fiXã.do neste artl.go;- iinplicará na sua 
essa circunstân.ci?l s~r meJldonad~ EW'ressa- inscrição para cobrança judicial, na forma da 
mente pela autoridade que efetuou_.:,. notifi- legislação pertinente. 
cação. - -· - - Art. 66.- As infrações às disposições legais 

§ 29 O edital ~ferido no iociso m deste e regulamentares de ordem ambiental pres-
artigo será publicado uma única vez, na im- crevem em 5 (cinco) anos. 
prensa oficial, considerando--se efetivada a no- - -
tilk-ação 5 (cinco) dias após _a publicação. § 19 A prescrição interrompe-se pela noti-

Art. 60. o infrator poderá oferecer defesa ficação _Ou Ol,!_trO ato_ da autori4ade_ compe-
ou impugnação do auto de infraç:ão no prazo -lente -que- objetive _a sua apuração e canse-
de 1 O (dez) dias contados da ciênc_iª_ da autua- qüente írriposição de pena. . 
ção. __ § 29- Não _corre o prazo prescricionaJ en-

§ 1"' No caso de imposição da penalidade quanto houver ProcessO administratiVo Pen-
de multa, se o infrator abdlc;ar do direito de d~nte de decisão. 
defesa ou recuts.o_._poderá_recolhê-Ja ç:om re- Art. 67. NO casÓ-de ~aplicação d~s penali-
dução .de 20% _(Vinte por ·centO), no prazo de _ dadeS"de_apreensão e de suspensão de venda 
15 (quinze) dias contados da ciência do auto _ dp produto, do auto de infração deverá ÇQns
de infroção. --- tar, ainda, a ~ah;lr~ quan~da_d~, no~e e/ou 

mar!==a, procedência, local onde o produto fica
rá_ depositadõ e o· s_eu fiel depositário. 

TÍTULO VI 
~DiSPó_sições Coinplcmentares e Finais 

Art. 68. Os agentes públíc6s a serviço da 
vigilância ambiental são competentes para: 
1-colher amostras necessâri~ para análi

ses _téc:nicas _e de controle; 
n -proceder a_inspeção e visjtas de rotina, 

bem como para apuração de irregu1aridades 
e infrações; 

III-verificar a observância das normas e 
padrões ambientai$ vigentes; 

N -lavrar a1,1tos de infração e aplicar as 
. penalidades cabíveis; 

V- praticar todos os atas necessários ao 
bom desempenho da vigilância ambiental no 
Distrito Federal. 

§ }9 No exercício da ação ftScalizadora, 
os agentes terão livre acesso, em qualquer 
dia e hora, mediante as formalidades legais, 
a _todas as .edifica,s:ões OI:J _locais sujeitos ao 
regime desta Lei, não se lhes podendo negar 
informações, vistas a projetas, instalações, de
pendências ou produtos sob inspeção. 

§ 29 Nos casos de embaraço _à ação fis_ca
lizadora, C?S agentes solicitarão a intervençã.o 
policial para a execução da medidã ordenada 
sem prejuízo da aplicação das penalidades ca~ 
bíveis. 

Art. 69. Os agentes públicos a serviço da 
Secretaria do Meio Ambiente, Qência- e Tec
nologia deverão ter qualificação específica, 
eXigindo-se, para sua ad'missão, concurso pú
blico de provas e titulas. 

Art.. 70. Não poderão ter exercício em ór
gão de fisCalização ambiental, nem em labora
tQrios de controle, servidores que sejam só
cios, acionistas majoritários, empregados a 
qualquer título ou interessados, por qualquer 
fonna, em empresas sujeitas ao regime desta 
Lei: -- -

Art. 71._ Fica o Poder Execu~vo aUtoriza
do a_ determinar medid_as de emergência a 
fim. de enfrentar episódios críticos de poluição 
ambiental, em casos de grave ~ iminentes ris
cos 'para Vi.da hurOana ou beriS-?o.'ateriãis de 
alta relevância econômica, bem comQ nas hi
póteses de -c_alamidãde pública ou d~ degra
dação violenta do meio ambiente, 

-- Parágrafo único, Para execuÇão das medi
das de emergência de que trata este artigo, 
poderão, 9uranté o período critico, ser redu· 
iidas ou impedidas atividades nas .áreas atin-
gidas. __ __ _ _ 

Art 72. A Procuradoria Geral do Distrito 
Federal manterá subprocuradoria especializa
da em tutela ambien~l. defesa 9e interesses 
difusos e do património históric:o; cultural, pai
sagístico, arquitetônico e .urbanístico, como 
forma de apoio técilico-jurídico à implemen
tação dos objetivos desta L~i e demais normas 
ambientais vigentes. 

Art. 73. .O Distrito Federal poderá, através 
da Seqetaría do Meio Ambiente, Oência e 
Tecnologia, conceder ou repa-ssar auxflio fi
nanceiro a insti~u!çõ!=!S píblicas ou privadas 
sem fins lucrativos, para a execução de servi-

- _ç_os de r_elevante__interess~ ~-mb.iental. _ 
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Art. 74. Fica institUído o Fundo_único de __ 
Meio Ambiente do Distrito Federal- Funam, 
cujos recursos serão destinados exclusiva
mente à execução da política ambiental do 
DistrifuFCderal. -

Art. 75. Constituem recursos do Fundo 
Único de Meio Ambiente do Distrito Feàerai 
-Funam: 

I- os provenientes de dota_ções constantes 
do Orçamento dp Distrito federaJ destinados 
ao meio ambiente; __ 

II- as contribuições, subvenções e auxílios 
da União, do Distrito Federal e de suas respec
tivas autarquias, empresas públicas, socieç:la
des de economia mista e fundações; 

ni-os resultantes de_ convênios, conttatos 
e .acordos celebrados _en'U'ELO Distrito Federal 
e instituições públicas e privadas, cuja exe_cu
ção seja de competência da Secretaria do 
Meio Ambiente, Ciêrida e Tecnologia, obser
vadas as obrigações contidas nos respectivos 
instrumentos; _ 

IV-os recursos resultantes de doações, 
como sejam, importâncias, valores, bens mó
veis e imóveis que venha a receber de pessoas 
físicas _e jurídicas ou de organismos públicos 
e privados. nacionais, estrangeiros e interna
cionais; 

Art. 80. Fica a Secretaria do Meio Am
biente. Ciência e Tecnologia, autorizada a ex
pedir normas técnicas, aprovadas por seu titu
_lar, destinadas a complementar esta Lei e seu 
_regulamento. 
, Art. 81. Esta Lei entra em vigor _[la data 
de sua puJ>licação e será regulamentada pelo 

-- Poder Executivo no prazo de 180 (cento e 
oitentª) dias, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Brasilia, de de 1989. 1689 da 
Independência e 10109 da R~pública. 

(À Cori1isslio do Distrito Federal} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publícação. (Pausa) 

Do Expediente lido, cOnstam os Projetas 
de Lei do Distrito Federal n9' 25 e 26, de 1989, 
que Serão despachados à Comissão do Dis
trito Federa] onde poderão receber emendas, 
_apóS pUbliCados e-distribuíâos em avulsos, pe
lo prazo de cinco dias úteis. 

Sobre a mesa, proJetas que serão lidos pelo 
Sr. l 9-50Cretário. 

São .lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 144, DE 1989 

V- os recursos provenientes de taxas, mul
tas e indenizações relativa_s a danos causados 
ao meio ambiente, bem como a reyersão de 
cauções de que trata o parágrafo único do Regulamenta o disposto no parágrafo 
artigo 10; tlnicodoart.243da C0(1stitufçãoFederal. 

Vl- rendimentos de qualquer natureza que O Congresso Nacional decreta: 
- venha a auferir como remuneração decorre:nte Art._ j_9 Todo e qualquer bem de valor eco-

de aplicaçao do seu património; nõmico apreendido em decorrência do tráfico 
vn- outros recursos que, por sua natureza, ilícito de entorpecentes e drogás afins será 

possam ser destinados ao Fundo Único de ... confl$cado. 
Meio Ambiente do Distrito Federal. Art. 29 Após transitada em julgado a sen-

Art 76. Os recursos fmanceiros do Fun- tençacondenatória,ojuiz,deofidoouareque-
doÚnicodeMeioAmbientedoDisttitoFederal rimento do Ministério Público ou do interes-
serão gerenciados pela Secretaria do Meio -- Sadõ--:-detefminará a avaliação e a venda dos 
Ambiente, Ciência e T etnologia, sob a_ s_uper- - bens em leilão público. · -· 
visão direta de seu titular. Parágrafo único. Do dinheirO apurado, o 

Art. 77: -os reCursós financeirOs â_es_tiha_-_ que não couber ao lesado _ou a terceiro de 
dos ao Fundo Úriico de Meio Amblente do boa-fé terá o seguinte destino: 
DistritO Federal _ Funain, Serão aplicados a} 50% (dnqüenta por cento) serão reco-
exclusivamente em atiVidãdes -de-aes~tiVolvi- lhidos ao órgão competente do Ministério da 
menta científico, tecnológico; de apoio edito- Saúd~.-e reverterão em beneficio _de institui-
ria] e em despesas de capital relativos à execu- ções especia1izadas no tratamento e recupe-
ção da política ambiental do Distrito Federal ração-de viciados, devidamente credenciadas 
nos termos desta Lei. naquele Ministério; 

- b} 5Q%___(çinqüenta Por cento) serão retci-
Art. 78. Os atOS preVistos nesta Lei prati- lhidos ao órgão competente do Mini$.fkdo da 

cados pela SeCretaria do Meio Ambiente, Ciên- _Justiça e reverterão em beo.efici~doáparelha
cia e Tecnologia no_ exercíCio do poder de _ mento _ _g c;_u_steio de_ atMd_acles de ftsc::a1ização; 
polícia, bem como as licenças e autorizações controle, prevenção e repressão ao crime de 
expe_didas, itil.plicarão em taxas, que reverte- tráficO ilícito de entorpecentes e drogas afms. 
rão ao Fundo Único de Meio Ambiente do --~·:Arl 3~ O_ Poder Executivo tem 0 prazo de 
Distrito Federal- Fuham. - 60 -(sesSenta) -dias, após a publicação desta 

Art. 79. A utilização efetiva de serviços pú
blicos_ solicitados à Secretaria do Meio Am
biente, Ciência e Tecnologia, será remunerada 
através de preços públicos a serem f1xados 
anualmente por Decreto, mediante proposta 
do s_eu titular. 

Parágrafo único. OS_ valores correspon
dentes aos preços de que trata este artigo se~ 
rão recolhidos à conta do __ E_l,mdo_Ónico de 
Meio Ambiente do Distrito Federal- Funam. 

lei, para sua i"êgulamentação. 
_ Art. 4~ _ Esta lei entra em vigor na data de 
sua P\";licaçáo. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em 
contrádo. 

Justificação 

.. Este Projeto de Lei busca regu1amentar o 
parágrafo úrúco do art. 243 da Constituição 

Federal, propiciando condições efetivas_às ins
tituições e órgãos que _ _militam _nas áreas de. 
prevenção e recuperação do uso indevido de 
substâncias psicoativas, causadoras da de
pendência ÍJSica e psíquica. 

Atendendo às disposições constitucionais, 
o destino _dos _reçur_sos fioanc_eiros apurados, 
de bens apreendidos em decorrência do tráfi
co ilícito de entorpecentes e drogas afins, será 
em beneficio de instituições e pessoal especia~ 
Uzados no tratamento e recuperação de vicia· 
.dos e·no ~parelhamento e custeio de_ ativida~ 
des de fisca1ização, cÕntrole, prevençãO e re
pressão do crime de tráfico deSSas substân
cias. 
Te~do em vista ·a imporfãncia crescente-no 

mundo moderno do abuso no consumo· de 
drogas psicoativas e-no seu tráfiCàllícito; tõr
na·se necessário que a SoCiedade se estruture 
para tõmar me'didas áe prevenção, de controle 
e repreSsão-dessa atividãde ilociva que incide 
particularmente na juventude, adolescência e 
Bié eri.tre n_oss_as cri!'lnçãs. 

Os Constituintes foram sábios em aprovar 
o dispositivo que ora pretendemos regula
mentar, uma vez que destina recursos a_diclo

faais às ativídades de prevenção _e_re<:up-eração 
de viciados_ e de aparelhamento e custeio do 
controle e repressão ao crime de tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins. 

O Projeto de_ Lei propõe que a metade dos 
recursos finanCeiros apurados seja destinada 
a cada tipo de ativi~ade prevista no par~grafo 
único do art 243- da Constituição._ Assfm, o 

- tratamento e recuperação de viciados beneft
ciar-se-á de 50% (cinqüenta por cento) daque
les recursos e o aparelhamento e custeio das 
atividadeS de fis~alização, controle, prevenção 
e repressão ao crime de tráfico ilícito de drogas 
beneficiar-se~á dos restantes 50% ( cinqilenta 
por cento). 

A operacion.:líiZação do -COnteúdO dO_ dispo
_sitivo Constitucional proceder-se~á por meio 
do .Ministério da Saúde, no primeiro grupo 

__ g~ atividades, e do Ministério da Justiça, no 
segundo gri.Ipo. 

O Projeto, a fim de atender as determina· 
ções constitudonais, regulou de forma espe
cífica a matéria regulada de forma- f;j'enérica 
no parágrafo único do art. 133 do Código do 
Processo Penal, o qual determina o recolhi

. menta do dinheiro apurado em conseqUência 
dg confisco de be.os .ao Tesouro Nacional. 

l!speramos que este Projeto conte com o 
apoio dos ilustres parlamentares, uma vez que 
se toma imprescindivel concretizarmos princí
pios constitucionais e, particularmente, num 

· tema_ que toca profundamente a sociedade 
brasileira, como é o cas_o~da preven~âo e recu
peração de viciados, bem como a redução 
do tráfico ilídto de drogas em nosso País. 

- Sala das Sessões, 12 de junho de 1989. 
-Senador José !gnádo Ferreira. 

(A_ Cwnfssão de Constitufçao. Justiçs 
e Cidadania.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N'~' 145, DE.1989 

Autoriza o Poder Executiv_o a definir as 
terras indispensáveis à preservação am
biental, Integrantes dos bens da ilnião e 
dos Estados, na forma do art 23, item 
t1' e Vll, da Constituição. 

O CóJiQresS6 Nacional decreta:. 
Art. }9 Fica o Poder ExeCutivo -autorizado 

a, no prazo máximo de 6 (seis) meses, definir 
as áreas de preservação ambienta] a que aJude 
o artigo 20, item-II, da COnstituição Federal, 
observada a seguinte ordem -de preferência: 

1-as terras devolutas de seu patrimônlo; 
II-as terras devolutas que não foram ainda 

transferidas aos Estados e localJ,zados na Ama
zônia Legal. 

Arl 2° Os Estados, em igual prazo, comu
nicarão ao Congresso Nacional as áreas de 
terras devolutas ou arrecadadas_ pelos _mes
mos, mediante ação disc:rirninatória, neces
sárias à prott:ção de ecossistemas natu(~is, 
para que sobre elas, em plano de conjunto, 
legisle a União Federal, respeitada a qua1ifiM 
cação das mesmas entre os bens dos Estados, 
con$oante a norma constitucional do_ artigo 
225, parágrafo 5<:> _ _ _ 

Parágrafo único. JncluemMse ainda na 
mesma condição o resfduo das terras devo
lutas a que alude o artigo 26, item IV, da CoristiM 
tuição Federal, que possam_ ser destinadas à 
preservação do meiQ ambiente, ~cologi~a-
mente equilibrado. _ . 

Art. 39 Os Estados poderão apresentar ao 
Congress_o Nacional, para legislação adequa
da, planos de proteção à fauna e à flora dentro 
dessas áreas. _ __ _ _ .-. 

Art. 4-:> O Poder Executivo determinará às 
ErQpresas Minerais, sob pena de cassação de 
suas licenças_e autorizações, que apresentem, 
para apreciação, os planos de recuperação 
do meio ambjente degradado, de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma do art. 22~. parágrafo 
29, da ConstituiÇão. -

Art. 59 O Poder EXecutivo expedirá de<::re
tos e regulamentos para fiel execução de~a 
lei e fiel execução do que se contém no art. 
20, item II, da Constituição Federal. 

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

Art. 79 Revogam-se as disposições em 
contrário. --

Justificação 

Já com 6 (seis) meses de vigência a nossa 
nova Constituição demanda, contudo, de uma 
série de leis que complementem o sentido 
de suas normas e lhes dêem plena eficácia. 

Dentre essas, destaca-se: a prevista no item 
D, do artigo 20._ Lei necessária à melhor perfi
guração de terras indispensáveis à segurança, 
à integração e à preservação ambiental em 
nosso imenso País. 

Essa lei apresenta-se como prioritária es
sencialmente pelo seu conteúdo ecológico ou 
de preservação ambiental, cujo debate t~m 
mantido o Brasll em destaque, quase diutumo, 
na imprensa intema<:iona1. 

Corrt~este projeto de lei o Congresso se ante
cipa ao Executivo e busca, com maior breviM 
dade, dar os primeiros passos no equacio
fiáffi~hto de uma das graves questões nacio-
nais. ___ _ __ _ 

Dada a complexidade do tema- terras de
Vãluta,s - sujeito no regime da Çonstituição 

- anb~ridr a uma legislação vária e dispersa. este 
--pi'õjeto pretende induzir por parte do Poder 

Executivo a adoção de uma s~rie de medidas 
a seu mister, no rumo do maior e mais pleno 
e<JUadonamento do problema. 

Sala das Sessões. 12 _de junho de 1989. 
-Senador JuUthy Magalhães. 

(À CÕmís$áo- d_e Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 146, DE 1989 

Suprime dispositivo da Lei nf! 6.51 ~ 
de 26 de dezembro de 1977 e altera ou
tros da mesma lei. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 Suprima-Se o § 1 <:> do artigo 59 da 

Lei no:> 6.515, de 26 de dezembro de 1977,
renumerando-se os parágrafos com a seguin
te -redação: 

"§ 19 6 cônjugue pode pedir a sepa
ração judicial quando o outro estiver aco
ro.etidQ de _grave doença mental, manjfes- _ 
tada após o casamento, que tome impos
sível a continuação da vida em ro_rnum, 
de$de que, após uma duração de 3 (três) 
anos, a enfermidade tenha sido reconhe-
cida de cura improvável. ---

§ 29 No caso do parágrafo anterior, 
reVerterãO, ao -côrijugue que não houver 
pedido a separação judicial, os remanes
C::ênte!i! dos bens que levou para o casa
mento e, se_ o regime de bens adotado 
o p'erinitír, também a meação dos adqui
ridos na constância da sociedade conM 
jugal." 

-- Art. 29 O art 69 da mesma lei tem a se-
guinte redação: -

III- outros danos, reconheddos em 
-decisão judidal." 

Parágrafo úni~o. A mUlher poderá voltar 
a usar o nome de viúva, _se esse e~ Q -seu 
estado anterior ao casamento. 

Art 4~ Os artigos 35 e 38 _(ia mesma: l.ei 
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 35. A conversão c:ta, separaçãO 
judidal.em divórcio será fei~ por :;entenM 
ça do juiz, que a averbará de imediato. 
bastand_o requ_erimento de qualquer dos 
cônjuges. se Observadas as seguintes 
CQn~:li!;Ões: 

I_:_ tei sido efetuada a partilha de bens, 
por ocasião do processo de separação 
judidcll; 

II-haver decorrido o prazo de 1 (um) 
ano após a sentença -definitiva de separa-
ção judicial; · ªI- haver apresentação de_ prova, por 
parte do requerente, do cumprimento das 
obrigações por ele assumidas no atO; da 
separa:ç"ão. 

Art. 36. O -outro cônjuge será notifi
cado da averbação na hipótese do artigo 

--anterior. 
Art. 37. Desc::umpridas as condições 

previstas nos _itens I a 111 do artigo 35, 
câ.berá ré<:Urso ao outio CôOjUge. -
· · Ari:. 3S."- ·A improCf:dêncla do- pedid.o 
de conversão não impede ao requerente 
renová-lo, satisfeitas as condições esf.abe.,. 
lecida_s nOs itens IA 1~. d~ arttgo-3~." 

Justificação 

Dentre as inúmeras contribuições para a 
reorganiZação social trazidas pela Constituiçlío 
de 1988, ressaltam aquelas relativas ao di--
vórcio. 

O nobre Senador Nelson Carneiro - que 
vem por longos anos lutando para que outra 
oportunidade se dê aos casais egressos de 
um casamento mal sucedido - apresentou 
Projeto de Lei do Senado sol> n9 0004, de 
1988, cOrrigindo o aspecto mais urgente da 
já ultrapassada Lei do Divórcio. 

Entretanto, outros dispositivos da Lei n'Õ' 
6.515 devem mere<::er a atenção do legislador, 
pois tomaram-se inadequados, com a promui

"Art. 6~ No_ caso do § )9 do artigo gação do novo texto constitudonal, ê _o caso 
anterior, a separação judicial poderá ser do§ 19 do artigo 59

, do artigo&, dos artigos 
negada, se constituir respectivamente, 17 e 18, também dos artigos 35 a 38. 
-cau~a ~e. agr~vamento das condições 1-É~ pois, objetivo desta_ proposta adaptar 
pessoais ou da doença do outro cônjuge, às ctrcunStãncia.s atuai_s_ã Lei do Di_vórcío. 
ou determinar, em qualquer caso, canse-_ _ 9 artigo 19 suprime o § 1 ~ do artigo 59 da 
CiUêridas riiora:is de-ex<:epcional gravida- Lei no 6.515- a chamada "lei dõ dívóri:io". 
de para os filhos menores:· De fato, esse § 19 só se justifica no c011texto 

.-Art 39 Os artigos 17 e te da mesma lei jurídico anterior à nova ConstitJ,.iição, já q\Je 
só era passivei aos cônjuges entrarem' com 

vigoram com a seguinte redação: ação de divórcio após separação judidal. 
"Art. 17. Após a declaração de divór- : Entretanto, de acordo com o § 69 do artigo 

do, a mulher recuperará o nome de sol- 226 da Carta <;onstitucional, a separãção de 
teira, só conservando o nome de familia fato por mais de dois anos-é suficiente para 
do ex-marido se a alteração prevista neste a dissolução do casamento ci_vil. Toma-se ln-
artigo acarretar: · congruente, pois, facultar, ao casal separado 
I- evidente prejuízo para sua identi- há mais de cin_co anOs conseCutivoS, o pedido 

fi<:~ção; de separaç&o judicial. 
D-distinção entre o seU nome de fa- Outra alteração prevfsta neste artigo 19 diz 

mm~ e o dos fDhos que teve nessa união;__ respeito a.wn prazo de cinco anos, após marn-
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festação de doença, antes do qual o cônjuge 
não pode pedir a separação._Ora, com o pro
gresso da medicina, o prazo que propomos 
-ou seja, de três anos, é suficiente, ou para 
o encaminhamento da cura, ou para um diag
nóstico predso. Como -o ãrtigo 6° da citada 
lei prevê a negação do pedido se este constitui 
prejuízo para o doente ou para os filhos, não 
há razão para exigir que um casamento pro
blemático perdure além do tempo proposto 
pela nova redação dó § 19 do artigo 59 

As demais alterações previstas deste artigo 
}9, assim como as propostas no artigo 29, de
vem ser feitas como adaptação de redação. 

n-O artigo J9 na nossa proposição altera 
os artigos 17 e 18 da Lei n? 6.515, no que 
se refere ao uso, pela niuJher, do ·nome do 
ex-marido. 

Os dispositivos citados já não condizem 
com a nova situação da mulher. A adoç:ão 
do nome do marido, por ocasião do casa
mento, significava a posição subalterna a que 
a mulher casada se submetia, e que era explici
tada no Código Civil, até _1962, ifue -â defmia 
como "relativamente incapaz". 

Ao longo desses anos, algumas distorções 
foram sendo co~rigidas; hoje, a legfslação ex
pressa seu reconhecimento pela capacitação 

O di_~ito do outro cônjuge é garantido pelo 
proposto nos artigos 36e 37, pols ele receberá 
a comunicação judicial e, ilo caso de, compro
vadamente, estar prejudicado, cabe-lhe recor
rer da decisão. 

T oriiiirll-se, dessa forma, sumários, sim
pies, os procedimentos, o que evifa tumultuar 
ainda mais ·a vida de quem está tentando re
construir-se - psicologicamente, moralmen
te - após o trauma que sempre acompanha 
uma separação. 

O arti.Qo 38 complementa a questão, pre
vendo, na hipófese de improcedência do pedi
dQ, o_ modo de dar fim ao processo. 

Feitas estas considerações, resta-nos con
fiar em que nossos pares darão sua aprovação 
a presente proposta. 

___ $_ltla das Ses_sões, em 12 de junho de 1989. 
- Senador Francisco RoUemberg. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.515, 
DE 25 DE DEZEMBRO DE 1977 

Regula os casos de dissolução da so
-dedade conjugal e do casamento, _seus 
efeitos e respectivos processos, e dá ou
tais providências. 

plena da mulher. _ ··-·····················~-... ~~ ............ .-....................................... . 
A nível constitucional, podemos dizer que 

a mulher foi privilegiada pela eliminação dos 
preconceitos relativos à suposta inferioridade. 
A rúvel infraconstitudcmal, é chegado o mo
mento _de banir 6s resquícios da antiga crença 
na supremacia masculina. · 

Portanto, se se recOnhece a igualdade de 
direitos na sociedade conjuga], se a ~ulher 
já não é dependente do marido, não rilais se 
justifica que. permaneça usando um sobre
nome que não é o seu próprio, após voltar 
à condição de solteira. Aliás, a tendência que 
se vem generalizando é_ a de não adoção do 
sObrenome do marido, por ocasião do casa-
mento. · 

Em Caso_ de divórcio, só em circunstâncias 
especiais, previstos em nosso projeto, se com
preende-..ser preferível, à mulher, conservar o 
nome _de famflia do ex-marido. Assim, se ela 
tiver filhos e quiser manter seu sobrenome 
igual ao deles, poderá requerer que não se 
aplique o disposto no artigo 17. 

m-As modificações propostas nos artigOs 
35 a 38 da Lei n9 6.515 têm Por primeiro 
objetivo garantir maior equilíbrio quanto aos 
direitos dos dois envolvidos na separação. 

Assim, se_ o antigo casal já sofreu todo o 
processo judicial, se manteve sua decisão de 
separação durante o prazo estabelecido, se 
todas as obrigações assumidas e.om relação 
a eensões, assistência aos filhos, etc. foram 
cumpridas, se a partilha de bens já foi efetuada 
-se, nesse prazo, repetimos, não houve ma
nifestação de retomo à situação de casamen
to, por que dar ainda ensejo a se prolongar 
o processo de conversão em divórcio? 

Há, sim, que se_ atender, de imediato (sem 
dar oportunidade a que se instale um novo 
processo) ao cônjuge que requeira o divórcio, 
se ele o faz tendo em mãos prova do cumpri
mento de suas obrigações. 

- ---Art 59 A separação judicial pode ser pedi
da por um s6 dos cônjuges quando imputar 
ao outro conduta desonrosa ou qualquer ato 
qUe importe em graVe violação dos deveres 
do casamento e tomem insuportável a vida 
em comum. 

§ 1? A separação judicial pode, também, 
ser pedida se um dos cônjuges provar a ruptu
ra çla vida em comum há mais de 5 (cinco} 
anos consecutivos, e a impossibilidade de sua 
reconstituição. 

§ ~ O cônjuge pOde ainda pedir a separa
ção judicial quando o outro estiver acometido 
de grave doença mental, manifestada após 
o ·casamento, que tome fmpossív€1 a continua
ção d8 Vida em coinuffi, desde que, após uma 
duração de 5 (cinco) anosa enfermidade tenha 
sido reconhecida de cura improvável. 

§ 39 Nos casos dos parágrafos anteriores, 
reverterão, ao cônjuge que não houver pedido 
a separação judicial, os remanescentes dos 
bens que levou para o casamento, e, se o 
regime de benS adotado o permitir, também 
a meaç:ão nos adquiridos na conStância da 

-sociedade conjugal. 

--Arl 69 Nos casos dos§§ 19 e 29 do artigo 
anterior, a separação judicial poderá ser nega
da, se constituir, respectivamente, causa de 
.agravamento das condiçõe!\ pessoais ou da 
doença do outro cônjuge, ou determinar, em 
qualquer caso, conseqüências morais de ex
cepcional gravidade para os_fl.lhos menores. 

SEÇÃODI 
Do Uso do Nome 

Art. 17. Vencida na ação de separação ju
dicial (art. 59 caput) voltará a mulher a usar 
o nome.de solteira. 

§ _1 9 Aplica-se,_ ainda, o__disposto J1$Ste ar
tigo, quando é da mulher a iniciativa da sep.3ra
ção judicial com fundamento DOs §§ J? e 2~ 
do art. 59 

§ 2! "Nos demaís caSOs, caberá à mulher 
a opção pela conservação do nome de casada. 

Art. 18. vencedOra mi ação de separação 
judicial (art. :t' caput), poderá a mulher renun
ciar, a qualquer, momento, ao direito de usar 
o nome do marido. 

Art. 35. A conversão da separação judicial 
em diVórcio será feita rriediante pedido ~ 
qualquer dos cônjuges. 

Parágrafo único. O pedido seiá apensado 
aos autos da separação judicial. (art. 48.) 

Art. 36. Do pedido referido no art. ante
rior, será citado o-outro cônjuge, em cuja res
posta não caberá reconvenção. 

Parágrafo único. A contestaç:?o só pode 
fundar-se ein: -

1-faJta de decurso do prazo de 3 (três) 
imos de separação judicial; - - -

11- descumprimento das obrigações assu
midas pelo- requerente na separação. 

Art. 37. O juiz con_hecerá diretamente do 
pedido, quando não houver contestação ou 
neçessjdade "de produzir prova enl audiência, 
e proferirá sentença dentro em 10 (dez) dias. 

§ 19 -- A sentença limitar-se-à conversão da 
separação em divórcio, que não- poderá ser 
negada, salvo se provada qualquer das hip6-

-t~es previstas no parágrafo único do ait. ante-
rior. - - ---

§ 29 A improcedência do pedido de Con
versão não -impede que o mesmo ·cônjuge 
o renove, de_sd.e que satisfeita a condição ante
riormente descumprida. 

Art. 38. O" pecfido dé divórcio, em qUal
quer dos seus casos, somente poderá ser for
mulado uma vez. 

- - (À Comissão de COnstituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Os projetas lidos s_erão publicados e reme
tidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 19-8ecretário. 

É lido o seguinte 

.. REQüERJMENTO I'!• 317, DE 1989 

OAvisorio,i2Lf3-SAPde 12 de maio de 1989, 
firmado pelo Senhor Ministro -Chefe do Gabi
nete Civil, encaminha M.ensagem do Senhor 
Presidente daRepúblicã, iiCoinpãrihaaa de" Ex
posíção de Motivos do Ministro de Estado da 
Fazenda, "relativa à proposta para que seja 
autoriza <;lo o _G_o~~rno da União a celebrar con
tratos bilaterais com os Governos_ dos PaíSes 
creaores - EStados Unidos da América," Ja
pão, Holanda, Inglaterra, Itália e Canadá -
destinados ao Reescalonamento (nosso o gri
fo) da dívida vencida no periodo de 19 deja_nei
ro de 1985 a 31 de dezembro de 1986, nO 
mont.onte deUS$ 1,765,085,095.00. (hum bi-
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lhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, 
oitenta e dnco m~ e noventa e cinco_ dotares 
norte-americanos)." . . 

A Mensagem n"201 de 12 de maio de 1989 
do Senhor Presidente da República, encami
.nhada aos membros do Senado_ FederaL_rt;=:pe
te a solicitação, referindo-se aq Reescalona
mento da Dívida. 

A Exposição de Motivos n9 073 _de 19 de_ 
abril de 1989 do Ministro c;la Faze_nda, entre
tanto, solicita "autorização para a celebração, 
pela União, dos contratos bilaterai~ deR~finan_-_ 
ciamento ou Reesca1onamento (nossos os,gri· 
fos), no âmbito do den_oniina_do_ Oube_q.e Pa
ris." 

A leitura da E.M. 073/89 do Ministro da Fa
zenda informa que se trata de divida já referida 
em outra E.M., de n9 39() de 6-12-1988, mas 
que, por razões não explicitadas, deixou de 
constar da Mensagem n9 535/88 do Presidente 
da República ao Senado Federal. Trata~seJ_se~. 
gundo o Ministro da Fazenda de um "item 
6 alguns acordos bilaterias ainda por serem 
firmados, previstos na anterior "Ata de Conso
lidação da Dívida. elo Brasil", firmada em 21 
de janeiro de 1987", referentes a: 

1 -"ESTADOS Ul'!li)QS (EXIMBANK -.,.. 
Expcirl: Bank of the United States e AID -
Agency for Intemational Development)" ... US$ 
461,333,451.00. . . . . . . . 
2- "JM'AO (EXIMBANK- qport-lrnport 

Bank of Japan; JICA. - Japan lnternational 
Cooperatiõn Agency e OECF - ·avers~as 
EC:onomic Coorporation Fund)" ... US$ 
993,018,216.00 " . . 

3 -"HOlANDA (NCM - Netherlandsche 
Cted!ctverzekerin Maatschappy N.V.)" ... US$ 
8,647,454.00 . - . 

4-"INGLATERRA" ... US$ 1,655,974.00 
5- "ITÁUA" ... US$ 300,000,000.00 
6- "CANADÁ (C!DA - canadian InternaM 

tional Development Agen·cy" .. _. _US $ 
430,000.00 . 

No caso da dívida com a _Cida, esclarece 
o Ministro da Fazenda que ·_o referido valor 
"só agora foi apurado." 

Termina o Ministro da Fazenda por solicitar 
ao Senadó Feder~. autorização. ''para a ceie~ 
bração, pela União, dos contratos bilaterais 
de Refinanciamento ou Reescalonamento 
(nossos os grifos) com os Governos, etc ... ", 

D -Da ComiSsão .Mista do Congresso Na~ 
dona/ para o exame da áwida. 

Atendendo ao disposto no art. 26 das "Dis
posições Constitucionais Transitórias", o_ Ex~ 
celentíssimo Senhor Presidente: do Congresso 
Nadonal, Senador Nelson Carheiro, designou 
uma "Comissão Mista destinada a promover 
exame analítiCo e pericial dos ates e fatos ger~~ 
dores do endividamento externo brasileiro, for
mada por 11 senadores e 11 deputados, tendo 
como Presidente o_ Senhor Deputado Waldeck 
Otnelas- PFL e como Relator o Senhor Se~ 
nadar Severo Gomes - PMDB. ~ .". 

A Comissão já inldou seus trabalhos e tem -
todo um cronograma já traçado e que deverá 
ser cumprido, dentro do prazo defmido pela 
ConstitUiÇã"o Federal. __ 

m-Da decisão do Senado e lnformlições 
e d4dos necessários. 

O CoilQressO Nacional assume uma Nova 
Postura frente à tragédia da dívida- externa, 
d.e_que são testem!J!lhas todos os seus mem~ 
b"ios. ·-

Ne_sse sentidO, seria importante que inldás
semos uma nova etapa em nosSaS-decisões 
Sobre _a matéria,_ exigindp do Poder Executivo 
informâçóes e dãdOs neces.sários a uma cõli-e
tã, lúcida.e eficaz decisão, sobre cada solicita~ 
ção que_ nos seja feita Pelo Senhoi- Presidente 
da República, versando sobre O tema. 

_Não acrecütamos que as informações do 
· SeTlhOiMinistro da Fazenda expostas na EM 

073/89, sejam suficienteS Para que aUtorize
mos, de pronto, a celebração dos contratos 
-referidos. 
_ Ássim, nos teários âo -aftiQO 239, inciso I, 
do Regimento Interno, e antes que a matéria 
_seja submetida ao PIEmáriO do Senado Fede
ral, requeremo_s .seja oficiado ao" EXcelel')tís-

. 6- No caso espedfko do empréstimo ca~ 
nadense :- -ODA --expUcar "a expressão da 
Ef1:083/89, "cujo vã:lor só ã~ora_foi apurado", 
apresentando detalhe_s_ iécnic:o-fin~ceiros da 
dívida. 
7-Por oportuno, encarecemos que a do

cumentqçãq retro-solidtada, quando em. idio
ma estrangeiro, seja acompanhada 11a l_ltefal 
tradução em P?rtuguês._ _ -- -

Sala das Sessõe~,- ejif9_ de junho de 1"989._ 
- Senador .Maurício Cortêa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....;;;.-_0 requerimento lido vai a exame da Mesa 
Difetora. · · 

Sobre a mesa, comUriicação que será lida 
pelo Sr. Primeiro Seçretár1o. 

É lida a seguinte 

Brasliia, 3 de maio de 1989. 
simo Sénhàr "Presidente da República, soiic:i~ Exm9 Sr. 
tando-lhe as ínformações e ·dados a segutr Senador Nelson Carneiro ·- _ 
indicados, necessários ao bom andamento da DD._ Presidente do Senado FederÇI.] 
Mensagem n9 201, de 12 de maio de 1989, Brasilia~DF 
que também poderão-auxiltar a Comissão Mis-
ta de que trata o artigo 26 das Disposições Senhor PreSidente, _ 
ConstitUcionais TranSitórias: - Tenho a honra de me dírigír a V. Ex!' para 

solicitar providências no sentido de efetuar a 
1 -Que se esclareça ao Senado se está substituição do nobre Senador Divaldo Surua~ 

?<)_licitando autorização para Reescalonar, cu gy pelo ilustre _Senador Lourival Baptista, na 
se para Reescalonar e/ou refinanciar a dívida Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medi-
a que se refere a Mensagem; camentos criada pela Resolução no 42, de 

2-- Que se encaminhe ao Senado Federai, 1988. 
o INTEIRO TEOR da "Ata de Consolidação Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' 
da Dívida do Brasil "fiirnada em 21 de janeiro meus protestos de elevada consideração e 
de 1987, e da "Ata de Consolidação da Dívida apreço. _ 
do Brasil", firmada em 29 de julho de_ 198a Cordialmente, - Senador Marcondes Ga~ 
Se ho\.l\l'er aditivos, qualqúer que seja sua for~ delha~ Uder do PFL- S~nador E(iison Lobão 
ma ou caráter, encaminhá-los juntamente -SenadorLourival&ptista-SeriadorOda
-com as Atas; dr Soarep -Senador Hugo Napoleão -Se-

3 --Que se encaminhe ao Senado Federal, nador João Menezes - Senador Alexandr~ 
para cada um dos 5 v.alores em renegociação, Costa ...:... Senador João- Lobo. 

-referidos na E.M. 073/89, o inteiro teor dos 
contratos iriiciais que geraram os atuais valo~ 0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous-a) 
res, -com as suas condições de negociação, --Serft feita a substituiç~o solicitapa. "' 
tais_ c::omo: taxas de juros, moeda em que foi O SR. PRESIOENTE (Pompeu de Sousa) 
firrôádo, spreads, prazos, carênci_a,_ esquema -A Presidência recebeu a Mensagem n'~121, 
de amortização e, principalmente, as aplic-a- de 1989- (N'~ 251/89, na ortgem), pela qual 
ções dos valores de cada uma das dívidas o senhor Presidente_ da República, nos termos 
em renegociação~ Definir qual o destino dos do art. 52, inciso VJf, àa Constituição, solicita 
valores, se em bens e serviços importados pelo autoriz;;Jção para que a Prefeitura Municipal 
país - no caso indicar as grandes linhas de de lrecê, Estado_ da Bahia, possa contratar 
aplicação em capital fixo e giro- se em ope- operação de crédito no valer de 168DOO,OO 
rações de natureza financeira - compensa- OTN, de outubro de 1988; para os fins que 
tó.rios - indicar se se destinaram à rolag~m espesifica 
da dívida (amortização e juros pagos) ou se Nos termos da Resolução n-? ra; de 1989, 
se destinaram a compor as Reservas Interna- o Expediente será despachado à Coriilssão- ' 
danais do país; de Assuntos Econômicos. 

4 -No caso de os recursos terem se desti~ O SR. PRESJbENTE (Pompeu de Sousa) 
nado a operações financeiras, indicáMJàs todas, - A presidência recebeu, do Presidente do 
inclusive os eStabeledmentos bancárioS em Tribunal de Contas da Uriião, atendendo ao 
que ficaram aS divisas e a st:Ja remuneração; disposto no art. 71, § 49, da Cónstituição Fede-

5-: Indicar, analiticamente, todas as rene- rru. o relatório das at:Mdades daquela corte 
·gocicições posteriores a cada um dos emprés- concemetlfes aO "piimeiro trimestre do exer-
timos cuja renegociasão está sendo solicitada, dcio de 1989: 
mostrando em _quadros com clareza, se houve A matéria será a:espachida à-ComíssaO de 
mudanças negociais, tais como: prazos, amor- - As·suntos Económicos, sem_ _pr'ejuízo da sUa 

W;ªç_ão, tãxas de jw~, spreads, troca event!Jal _apreciação pela Comissão- Mista Permanente 
tia moeda do contrato origjnal, m~d~ça do de semidores e deputados a ser coristituída 
responsável pela dívida, garantias, etc. com base_ no art. H5õ da Carta Mªgna. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Tramitou nesta Casa. "nó p-eríodo de 17 
de fevereiro a 17 de maio último, _quando foi 
aprovado, o Projeto de Lei do Senado n~ 1 O, 
de 1989, autolja.do Senador Severo Gomes, 
que convalidava as relaçõe.s.. jurídicas decor
rentes dos A tos administrativos relativos à ges
tão orçamentária e financeira pública pratica
dos durante o período no qual teve eficácia 
a Medida Provisória ti<> 29, de 15 âe janeiro 
de 1989 ... 

Entretanto, nesse mesmo período, o Con
gresso Nacional apreciou o Projeto de Resolu
ção N<> 1, de 1989-CN, e promulgou a Resolu
ção N{' 1, de 1989-CN, estabelecendo nonnas 
para exame e votaç_ão das medidas: provisó
rias. A referida resolução dlspõe, em seu art. 
17, que esgotado o prazo estabelecido no Pa
rágrafo único do art. 62 da Constituição, sem 
deliberação final acerca da medida provisória, 
o Congresso Nacional elaborará projeto de 
decreto legislativo dísciplinando as _relações 
jurídicas decorrentes, projeto esse que terá tra
mitação iniciada na Câmara dos Deputados.· 

Assim sendo, esta presidência, tendo em 
vista tomar nulo todo o_ processo de aprecia
ção e aprovação, pelo Senado, do projeto de 
lei de autoria do Senador Severo Gomes, se 
não houver obejeção do plenário, e após en
tendimentos com a presidência da Câmara 
dos Deputados, determinará o seu envio àque
la Casa,_s_ob a forma de projeto de decreto 
legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A presidência comunica ao plenário que, 
uma vez findo o prazo fiXado no parágrafo 
único do art. 278 do Regimento Interno, s_em 
interposição do_ recurso ali previsto, no sentido 
da tramitação da matéria, determinou o arqui
vamento __ definitivo do Projeto de Lei do Sena
do N'1 80, de 1986-DF, que retifiCa, sem ónus, 
a Lei n? 7.426, de 17-de dezembro de 1985, 
alterada pelo Decreto n9 9.320, de 14 de març.o 
de 1986, que "eStima a reCerta e fiXa a despesa 
do Distrito Federal para o exercido financeiro 
de 1986." 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Atendendo a convite formulado pelo fórum 
mundial sobre economia para (Jue um sena
dor participe do encontro da América Latina 
em Genebra, a realizar-se nos dias 22 e 23 
do corrente, será submetida, após a Ordem 
do Dia, à apreciação do plenário, de acordo 
com o_disposto no art. 44, § )9, alínea b e 
§ 29 do Regimento Interno, proposta da presi· 
dência sugerindo o nome- do Senador Albano 
FrãtJ.tb para representar o Senado no referido 
evento. 

Brasília, 12 de junho de 19_8~. 
Senhor Martin Bom. 
Tenho a satisfação de dirigir-me ã" V. EX' 

para acusar e, ao mesmo tempo agradecer 
o convite formulado para que um Sen<:~dpr 
participe do Encontro da América Latina em 
Genebra. 

Atendendo à solicitação de V. Ex'" e fazendo 
votos de pleno êxito ao importante Evento, 

designo, para representar o ~enado Federal, 
o ilustre Senador Albano Eranco. 

Cordiais Saudações, - Senador Nelson 
Carneiro, P~idente. 

WORLD ECONOMIC FORUM 

Exceleniíssimo Sénhor 
Senador _Nelson Carneiro 
Digníssimo Presidente do 
Senado FederaJ 
SR - Brasília/DF 

· 9June de 1989 MB/eb 
Dear. Mr. Senador Carneiro, 
Permita-nos Vossa Excelência indicar repre

sentante para participar four our Lath America 
Meeting Geneva. We_ are very much looking 
foJWard to_ the session on Policial perspecti
ve~privaf.!satJon!state _entrépreneurship which 
will take place at the Nõgã" Hilton, 

Córitando com a compreensão ao convite 
formu1ado, aproveito para renovar protestos 
de elevada estima e distina consideração. -
Martin Bom, Director and Member of the Exe
cutive Board. 

WORLD ECONOMIC FORUM 

Mr. Nelson Carneiro 
Federal Senate President 
BR - Brasilía/DF 
Fax: 005521-2611495 

9 June 1989 MB/eb 
Dear. Mr. Carneiro, 

_ We are very pleased to infor:m you about 
-our Oirt standing Latin Amerlca Meeting which 
wül take place on 22-23 Juri.e 1989 in Geneva. 
Endosed a programme for your information. 

[f we want this to be successful, it is a real 
must to have the presence of a Brazilian Sena
ter. We would there fere like to bring to your 
attentiton that we have invited Senator Albano 
Franco to join usas one of our distinguished 
discussion leaders ande we wou1d to relterate 
how much we would appreciate bis joining 
us. 

Thanking you advance f6r your cooperation, 
we remain wfth kind regards 

Yours sincerely. -Martin Bom, Director and 
-Member oT the Executive Board. 

WORLD ECONOMIC FORUM 

Ge:p.eva Meeting: La_tin America 
Dates and venue; Geneva, Thursday 22 and 
Friday 23 J~n.e 1989 
--Objectives: 1989 Is a criticãl year of political 

trarlsition in many countries in Latin America. 
New governments, confronted with the se
ven_th year of the debt crisis, w,i.ll be _revisin 
strategic economic targets. The impact of the 
new US adminiStration will be evident by mid
year. An evaluation of Latin America's relations 
With the ÓS and the rest of the world is called 
for, particularly in the area fo trade and protec
tionism, debt management and the dimate 
for n~w foreign investment 

Emerging glob~ realities wül have a strong 
impacto on Latin America: the European sín
gle market in 1992: _ the rise of the yen-Ied 
b)oc in _As_i~;. th_e possibility of a stronger link 
hetween the United States and Canada, with 
the potential participation of Mexico and the 
Caribbean; the stronger investment in Latin 

America of Japan, the Pacific Basin counbies 
and Europe. -
__ The usual atmosphere of privacy and confi
dentiality that chara~rizes aJI World Econo-
rnic Forum events will ensure privileged ac
cess to the foremost declslon-makers of Latin 
America. -

DiScussíõn partners: Cabinet members and 
high-level officials from Latin America; Qppo
sition leaders; trade unionistS; represehtatives 
frpm the WOrld Bank, the lFC:.ilieJnterame
rican Development Bank end associations in
volved- with Latin America. 

Vanguagos: English, Spanlsh and Portugue
s_e (simu1taneous interpretation). 

World Economic Forum: The World Eco no~ 
mie Forum is a personalized system of cOm
munication, contacts and cooperation. The 
foundation acts aS a catalyst tQstimulçrte global 
thinkíng and action arrong the Jeaders of the 
worlQ_ economic community. 

The World EconomiC Forum, based in Ge
neva, was established in Switzerland in 1 9_7_1 
as a foundation dedicated to world_ ~~:ouo_r::olc 
progress. 

The foundation is independent and impar
tial, tied to no politicai, partisan, regional or 
c_orm'nercial interests. lt is self-fina_n~à. any 
surplus being dedicated to the pursuit of its 
mission, and it is under the legal supervision 
of the Swlss Federal Council. 

OillUNE PROGRAMME 
--The meeting wlll start on the moming of 

Thursday 22 JUne and erid with the farewell 
dinner on Friday 23 June at the Hotel tjoga 
Hilton, Geneva. 

The followíng topics will be discussed during 
the gathering: 

- Debtlequity converslon projects 
-Externa! debt 
- Foreing investment 
-lnflation 
- New development policy 
- Opportunities for direct investment 
-Politica] perspectives 
- The social environment 
- Trade liberalization 
- Transfer of technol6gies 
Sectoral meetings are foreseen from the fo

llowing fields: 
-Agriculture and agrivusiness 
-Automotive ---= COhsttuction 
-Food industry_ 
-Mjning -
-Oil and petrochemicals 
-Tourism 
G'ª"eva Meeting: 
Dates and venue: 
Oôjectives: 
Discussion 
partners: 
Lariguages: 
World 
E.cónomic 
Forum: 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos.__ __ _ __ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gef-
son Camata. · 
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OSR.GERSONCAMATA(PMDB-ES. 
Pronuncia o seguinte dis_curso.) - Sr. P~es_i
dente, Srs. Senadores,. ocupo a tribuna do Se
nado, nesta tarde de segunda-feira, mais para 
atendimento de wna obrigação de consciên
c::ia, na qualidade de· representante do Estado 
do Espírito Santo na mais alta Casa de leis 
do País. --

Antes que coloque, aqui, os meus pontos 
de vista sobre alguns acontecimentos ocor
ridos no Espírito Santo e que ganharam man
chetes na imprensa nacional, gostaria de frisar 
a minha posição pessoal, já marcada pelos 
votos que dei na Assembléia Nacional Consti
tuinte, favorável à reforma agrária, favorável 
ao desenvolvimento de uma política que, efcti
vamente, dê terras às fammas de agricultores 
que precisam dela para trabalhar e víver. 

Dizer que o próprio Estado do EspíritO San
to é um exemplo porque, naturalmente, ao 
longo do processo de ocupação do seu territó
rio, de colonização do Estado, foi-se desenvol
vendo espontaneamente um processo de re
forma agrária. Hoje, a riqueza do interior do 
Estado, a grandeza agrícola do Espírito-Sarito 
se deve, sem dúvida, à divisão uniforme, equâ
nime, ao domínlo. da pequena propriedade, 
em quase toda a extensão territorial daquele 
Estado. 

O Estado do EspíritO Santo, qUe vinha, ao 
longo dos anos, sendo apontado, juntamente 
com o Estado de Santa C'atarilia, como mo
delo da distnPuição da terra pelos seus agricul
tores, como modelo do assentamento do ho
mem rural na propriedade rural; que vinha 
sendo apontado como exemplo da paz, da 
pacificação, da calma, da não ocorrência de 
conflitos sociais ou conflitos rurais, em toda 
a extensão do seu território, durante a semana 
passada, foi, Sr. Presidente e Srs. Sen.adores, 
manchete em toda a imprensa brasileira. 

Esses acontecimentos e a sua divulgação, 
às vezes com algumas distorções, provocam 
na população do Espirita santo, trabalhadora, 
ordeira e pacifica, um ressentimento e um 
ador, porque aquilo que se vê nas manchetes 
da imprensa não reflete nem o modo de ação, 
nem o pensamento, nem a maneira de fazer, 
de ser e de agir da população do Estado do 
Espúito Santo. - -- c-

Ocorre que esses conflitos começaram a 
surgir há pouco mais de um ou dois anos, 
primeiro por um fato lamentável e triste, e 
que até hoje não mereceu por parte do Gover
no do Espirita Santo- apuração devida, que 
foi a morte do Presidente do SindícatQ Rural 
de Pancas, ao norte do Estado. Posterformen
te, algum outro conflito _localizado vinha ocor
rendo, sem que o Governo do Estado-do Espí
rito Santo tomasse qualquer providência, mo
bilizasse devidamente a polícia, no sentido de 
que os fatos ou fossem contidos ou as violên
cias viessem a ser apuradas. 

Ultimamente, sob o atual Governo do Esta
do, o Espírito Santo tem o lamentável destino 
de só surgir nas páginas do noticiário nacional, 
quando ocorre uma violência no Estado. Quer 
dizer, não se divulga mais o Estado porque 
o seu povo trabalha, porque bate recordes de 
produção agrícola, porque novas indústrias lá 

estão se instalando_ ou porque seu complexo 
portuário é o- maior do Brasil. Mas vemos o 
Espírito Santo nas manchetes porque ocor
rem violências, ocorrem invaSões, ocorrem as
sassinatos, o que é lamentável e triste. 

Nesta última· semana, um laborioso proprie-
tário rural, que conheci e com quem tive a 
honra de conviver -José Machado Neto -
o maior produtor de leite do Município de Pe
dro Canário e'"'llo norte do Espírito Santo, 
acompanhado de um soldado da Polícia Mili
tar_ do Espírito Santo, foi covardemente assas-

. sinado. __ __ 
Foi assassinado de c[ue forma? Invadida a 

sua propriedade, ele se dirigiu ao Juiz da Ço
inarca, que lhe deu um mandado de reintegra
ção. Não _requisitou ele força policial ou um 
batalhão; apenas acompanhado de um poli
çjc:)l,_que portava a ordem de reintegração de 
posse da sua propriedade, foi procurar os inva-
sore_s_,__ __ __ _ 

Foi covardimente assassinado, o policial 
com um tiro pelas costas numa emboscada; 
e ele, quando se virou, com tiro na boca, desfe
rido com arma calibre 44 pelos invasores que 
estaVam ali. 

Eram invasores· (rue, até então, o Goveino 
do Estado dizia serein pacíficos trabalhadores 
em busca de tea:ra. Na verdade, o arsenal de 
arrilamento que a Polícia Militar prendeu_ em 
mãos desses invasores prova que não era um 
movimento pacífico. Eram armas de calibre 
pesado, revólveres, espingardas, armas de re
petição, _armas automáticas e até essas armas 
de calibre 44, cujo direito de manuseio é privi
légio das Forças Armadas, sendo proibido seu 
uso por civis. 

Não vou abordar o encontro no local de 
bandeiras de Partidos políticos, de bandeiras 

-dos movimentos das· sem-terra, que marca
vam naquele acampamento uma ocupação 
feita mllitarmente por esse movimento e __ que 
reagiu matando um policial e um fazendeiro 
que pacificamente levavam apenas uma or
dem judicial para que aquela propriedade fos
se reintegrada a seu dono. 

Não se pode dizer que era uma propriedade 
improdutiva porque se seu dono era o maior 
produtor de I€ite do município, um dos maio

-res produtores de leite do Norte do EspíritO 
Santo, é sinal de que ele usava bem a sua 
propriedade e usava tão bem a sua proprie
da,de produzindo um produto indispensável 
ao Pais, indispensável à alimentação do povo 
brasileiro. E aqueles que conhecem o interior 
sabem com que sacrifício, hoje, com que difi
culdades, hoje, o proprietário rural se dedica 
à Criação de gado para leite. É uma atividade 
cada dia menos remunerada, cada dia mais 
difícil, cáda dia mais onerosa, cada dia com 
os preços-mais controlados, cada dia com 
um maior número de intermediários que su
gam o consumidor na pOnta do concumo na 
ddade e que sugam o prodUtor na ponta onde 
começa o prOcesso no interior. 

Dentro desse episódio avulta, creio eu, um 
outro episódio, não diria que seja mais grave, 
porque houve perda de vidas humanas, mas 
tão mais grave no seu conteúdo até dq que 
o evento qUe chamou a atenção da imprensa 

nacional para o norte do Estado do Espírito 
San~ é que os inva~ores ,em entrevista que 
conce_deram à_ imprensa, declararam que o 
combustível usado por eles para promover a 
invasão, alimentos que foram fornecidos 
àqueles que iam invadir eram fornecidos pelo 
Governo do Estado do Espírito Santo que não 
permitia que a Polícia fizesse buscas no interior 
das cabanas onde estavam localizadas essas 
invasões, exatamente porque -alguém do Go.. 
vemo sabia que lá dentro havia armamentos. 
E, se a Polícia tivesse agido como ela (Jueria, 
preventivamente .,..---foi inibida.pela autoridade 
do Govenlador - certa-mente teria evitado a 
oC6ITência da perda çle vidas humanas. MaS 
o mais grave, ainda, é que a Federação da 
Agricultura do Estado do Espírito Santo_resol
veu, por conta própria, contratar alguils r'epÓr
teres e fazer ·algumas pesquisas em outras 
invasões que vêm ocorrendo no Estado do 
Espírito Santo e em todas elas, espontanea
mente, os- invasores declararam que o Cóm
bustível, o alimento, o transporte e até as lonas 
para fazer os· àcainpamei1tos dos inVasores 
eram fornecidos pelo GoVernO do Estã.do dó 
Espírito Sarito. Mas grave, ainda, é que' houve 
alguns invaSores que declararam- que ·foram 
transportados, na calada da noite, para prócé
der às invasões com carros e veículos da Polí
cia Militar do Estado do Espirita Santo por 
ordem do Palácio do Governo do Estado-do · 
Espírito Santo. Vê-se,.af, que o--GOVemO'élo 
Estado transgride a Constituiçã6'pórgUe vlola 
a Constituição que gararite a Propriedade pri
vada. Transgride o Código Penal, trans9ride 
todo o processo administrativo, quando usa 
o dinheiro do contribuinte, o combustível do 
contnbuinte - po}iciais que deveriam -estar 
dando segurança aos contribuintes e, na ver
dade, para promoVerem a desOrdem, para 
promoverem a invasão e para promoverem, 
se bem que, talvez, a intenção não fosse_ essa, 
inclusive perdas de vidas humanas -pelo inte-
rior do Estado do E-spírito 'Santo: · · 

Esperava-se que, diante d<f acuSaçãO, ·que 
não. e$tá se:ndo feita p-elo Senador; também 
não pela Federação da Agricultura do Estado 
do Espírito Santo, mas_acusação feita, pelos 
própriOs invasores ,ao "GOvertfó do Estado, e$

te procurasse desmentir que-tivesse uma parti· 
cipação tão ampla nesse processo de prema.. 
ção da desordem e de tumultuar o meio rural 
do Estado. Pelo contrário, em uma entrevista 
concedida à imprensa, o Governãdor, efetiva
mente, confirmou e. disse mais o seguinte: 
que todos os lavradores do EspíritO Santo, 
esses, sim, é que são invasores de "colarinho 
branco" e que havia, então, por parte dos inva
sOres, razões para que eles invadissem aquelas 
propriedades. 

A Federação da Agricultura do Estado do 
Espírito Santo está solicitando, hoje, uma au· 
diência com o Sr. Ministro da Justiça. É neces
sário que se diga que, enquanto, por parte 
do Governo do Estado, além do fornecimento 
de meios, além da inibição da polícia na revista 
aos locais das invasões, em busca de armas, 
além de provocar esse tumulto todo pelo irlfe
rior, principalmeme nó norte \:lo Espírltô San: 
to, o Governo do Estado editou, agora, um 
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decreto inédito no Brasil. As mediações de 
terras feitas no Ewírito S.anto são_ de mais 
ou menos de 40, 50, 100 <anos, atrás. Eram 
maneiras primitivas de se medirem terr;;ts e 
ocorrem variações, quando se usam atual
mente, métodos mais modernos, como teo
dolitos e sistemas que a Georgrafia e a Carta~ 
grafia foram desenvolvidos para medição de 
terra. Disseram-me_tê.c_nicos Óij Federação d_a 
Agricultura que é comum ocorrer uma ~a
ção em tomo de 5 a 1 O% da superficie da 
terra medida, alguns para mais, alguns para 
menos. O Governador baixou um decreto, 
considerando que, em toda propriedade, onde 
entre a mediação feita há 3Q, 40, 50 anos 
e medição feita atualm~nte ocorrer uma dife
rença para mafs, aquela variação para mais 
é considerada terra devoluta e esta co1ocada_ 
à disposição do Governo ào_ Estado para a 
realização de reforma agrária. Ora, é muito 
diffcil, numa propriedade onde ocorreu uma 
variação para mais, saber se aqueles dois ou 
quatro alqueires, que estão medidos a mais 
na medição mais nova, estão no terreno do 
proprietário, estão nq curral, e~o no pico da 
montanha. Esse decreto abre o direito de qual~ 
quer invasor tentar se apossar até da casa 
do proprietârio rura1, que está ali com sua fa~ 
mília desde à época dos seus avós, 40, 80, 
100 ou 150 anos-trabalhando e cultivando 
essa terra. Esse decreto do Governo provocou 
intranqUilidade geral, num Estado onde todo 
o processo de ocupação da terra vinha, até 
então, sendo pacífico, calmo, tranqüilo, sem 
que·ocorressem conflitos. E o Esptrito "Santo 
vinha, conforme eu disse no iníc::lo, sendo 
apontado junto com o Estado de Santa Cata~ 
rina até como um exemplo de ocupação equã~ 
nime, bem dividida, do seu território por parte 
do seus habitantes lavradores do Estado.' Há 
necessidade de que o Sr. Ministro da Justiça, 
usando a Lei Federal, determine ou até impo~ 
nha ao Governo do Estado aquilo que a Cons
tituição e as leis brasileirç:~sjá impõem. Quando 
se elege um governo, dele se espera ação 
que seja desenvolvida sempre dentro das leis, 
dos códigos, da Constituição. Pode~se esperar -
as, essas divisas impostas pela legislação, pe· 
los diplomas legais. Não se pode permitir que 
o Governo do Estado, eleito pela população, 
seja ele o primeiro a romper as c:-ercas impos· 
tas pelos códigos, pelas leis, pelas Coristitui· 
ções, no caso a Constituição EsJadyal . e a 
Constituição Federal, para se servir do Gover
no, trazendo desalento, desordem, turvando 
a convivência socia1 que sempre foi, no Espf
rito Santo, cordia1, calma e pacífica. Essa ação 
do Governo faz com que, pela primeira fez 
na história do nosso Estado- e nós capixabas 
nos envergonhamos disso- o EspíritciSanto 
vá para as manchetes dos jornais como um 
Estado onde ocorrem crimes, assassinatos, 
pela ocupação do seu território que, até então, 
vinha s_endo pacífica. 

Enquanto era feita pelo povo, enquanto era 
feita a nível da coordenção das autoridades 
municipais, nunca ocorreu, no Estado, um 
conflito am1ado por posse de terras. Precisou 
o Governo do Estado usar a sua truculência, 
usar a sua força para promover a desordem, 

para lançar o Espírito Santo à vergonha nacio
nal, com essas notídé;ts que estão hoje ocu
pandO as manchetes da imprensa brasileira. 
· É interessante também se dizer que o Go
vernador do Estado, tão logo a nova República 
se empossou, ele olhou_ com muita concups
cência a ocupação da delegacia clo_ Ins::ra no 
Estado do Espírito Santo. E _essa ocupação 
ele a fez através de um. advogado amigo e 
até contraparente dele, uni. homem que jaha~ 
via sido demitido do serviço público do Estado 
por ter sido comprovado contra ele uma acu~ 
sação judicial de ter espoliado órfãos e viúvas, 
quando, como advogado, exerceu a sua pro
ftssão naquilo que deveria ser a defesa dos 
órfãos e das viúvas contra a empresa Aracruz 
Celulose. 

Pois bem, dirigindo o Incra do Espírito San
to, esse delegado do Incra, preposto do Gover
nador, riunC~fi.lSóil a funt;ão de Delegado Re
gional do Incra para nele promover a pacífica
ção, a desapropriação e a. ocupação pacifica 
da terra por famílias de proprietários rurais 
serr(tei'ra- nO Estado do Espírito Santo. Pelo 
contrário, todo o esforço ·que ele desenvolveu 
foi para turvãr, -provoca_r conflitos no interior 
do EStado do Espírito Santo. Por diversas ve
zes -tivemos a oportunídade de procurar aqui 
os --sucessivos Ministros_ da Reforma Agrária 
e adverti-los contra o tipo de ação que vinha 
sellâo desenvoMda pelo Incra no Estado do 
ESpJfÍfõ-Santo. O Incra é que incentivava inva~ 
sões, que promovia desapropriações ataba-_ 
lhoadas, exatamente com o próposito de pro
movera conflito e não de resolvê~lo. Recor~ 
do-me que, por duas vezes, junto com o Depu~ 
tado Federal Nyder Barbosa, tive a oportu~ 
nidade de procurar o então Ministro Marcos 
Freire com dois processos estranhos e propo
sitadamente tomados confusos para premer 
ven~- desordem no interior do Estado. No pri
i'Tfeiro deles, um ddadão no interior do Muni
cípio de São Mateus,já quase na fronteira com 
a Bahia. Esse cidad_ão nasceu na su~ proprie
dade, nunca saiu da fronteira do Estado do 
Espírito Santo, morava na sua propriedade, 
ele, quatro filhos e duas noras, portanto, dois 
genroS. De repente, num determinado dia, ele 
reCebe a visita de uma fiscal do Incra comuni
cana:oque asua propriedade havia sido desa_~
propriada por decreto do Pr~sidente da Repú~ 
blica. 

Fomos ·até Õ- Ministé-rio da Refotma J\grária, 
era Ministro esse grande brc1silerio que foi Mar~ 
cOS Freire, e lá descobrimos que o motivo 
da desapropriação foi que a vistoria feita pelo 
Incra havia dito que o proprietário daquela pro
priedade residia no exterior. Um cidadão que 
nunca teve passaporte, que nunca saiu doBra
sil, que nunca saiu, sequer, das fronteiras do 
Estado do Espírito Sahto. Como no interior 
as pes~as não lêem Diário Oficial efe foi çha
mado, ,: pelo Diário Oficial, para explicar por 
que residia fora do Brasil, não recebeu a notifi
cação e p~rdeu a sua_p!:Ç~priedade, por decreto 
ao qual o Presidente dit República foi levado 
enganosamente, porque o Incra informava 
que aquele cidadão residia (ora_ do País, quan~ 
dç nunca residiu ne.m fofa da sua propri~dade · 

e morava, até_então, na propriedade que tinha 
sido do seu pai e onde_ ele havia nascido. : 

TIV~.mos um -OUtro i:!pisÓdio _:_fOram várioS 
que ocorreram nesse estilo - de UIDª----viúva 
chamada Maria Teresa Gâtimbérti, com seis_ 
filhos, todos sem ter tido educação para viver 
na cidade, que teve a sua propriedade tarnbém 
desapropriada porque a vistoria do [n_cra havia 
considerado aquela propriedade improdutiva, 
enlbOia nela residisse essa viúva junto com 
seus filhos. Recordo~me, 4tm~m. que essa 
viúva· desapropriada, quando viu que não po
deria o decreto de desapropriação ser revisto, 
d.isse_ao então Ministro Ma_rc:;os Freire que um 
governo que desapropriava terra de viúva não 
era ufn governo forte. Perde_t,a também a &U<t 
propriedade e ficou com qs__seys_ fi.l_h.Q4irnoran
do na cidade, sem ter educação nem condição 
para isso, po'rque foram edu.ça._dos no _campo, 
viveram.sempre no campo, trabalharam sem
pre no campo e estão _ _tendo que se adaptar 
à vida na cidade erp condições muito_Qiffceis, 

Mas, ainda nesse mesmo epis_ódio da d~d
propriação da terra desta viúva, oc::orreu um 
outro fato lamentável; ela possuía quatro em~ 
pregados. Quando ela percebeu que a terra 
estava perdida, que o decreto de desapropria
ção havia sido baixado, ela foi à Delegacia 
do Incra solicitar que, já que a terra dela_ iriã_ 
ser distribuída para os invasores, qu·e se desse 
um pedaço da terra que _tinha sido dela pelo 
menos para-os quatro empregados dela, que 
tinham vivido sempre com ela, trabalhado 
com_ela, eram agricultores fiéis e dedicados_. 
E a Delegacia do Incra infom1ou que ela que_ 
arranjasse um emprego para os _ex-emprega
dos dela ·porque eles não poderiam ter um 
pedaço daquela terra onde eles haviam traba~ 
lhado tanto tempo. 

Quer dizer, um proçess_o de reforma agrária· 
violento, expropriador r feito de propósito para 
conturbar e provocar reações e intréffiqüilidade 
no meio r_ural,_ que culmina com-essa infe1iz 
declaração _do Qovemador, chamando QS la
vradores, estes.sim, de invasores do_colarinho 
branco. -

Ó Estado do Espírito -Santõ, que era urri 
modelo de tranqüilidade, um modelo de paz, 
um modelo de_ ocupação racional da sua terra 
agricultável pelos seus agricultores, vai para 
as manchetes do Brasil como o E;st.ado belige
rante, de um povo violento. Tudo por conta 
da omissão, não s6 da omissão, mas, também, 
da ação feita-de propósito pelo Governo do 
Estado, para conturbar o meio rural, para lan
çar a c~il.i~~-·o joio da discórdia onde;_~avia 
paz. 

Amanhã, o Presidente da Federação da 
Agricultura do Estado do Espírito Santo vai 
estar com o Sr. Ministro da Justiça, e é neces
~rio que _s~_ registre aqui a sua posição e a 
posição da Igreja Católic_a no Espírito Santo. 

Tão logO aS primeiras mortes Ocorreram 
e tão logo este policial e o proprietário J'Uraf /' 
foi abatido o que se viU foi a Federação c:!., 
1\gricultura pedir aos proprj_~tários· rurais que 
a violência não seria respondiº-~ com a violên--
cia, e _que ela confiava e111 que as autOridades-
do Estado promovessem a investigação, a pri
são-dos res~veis pelo ass~ato. 
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O que se viu foram os ânimos inais calmos, 
mais tranqüilos, mais entrosados, com a índo
le que é própria do povo do Espírito Santo, 
se dirigirem ao interior, pedindo _que todos 
os proprietários rurais que tinham acorrido ao 
enterro do fazendeiro assassinado se retiras
sem_ da \dia para acalmar os ânimos e se entre
gasse à investigação da autoridade. 

Ocorreram acusações à Igreja Católica. Te
nho tido, ao longo da minha vida política, na 
qualidade de católico- que sou, uma convi
vência muito estreita com o clero dó Espírito 
Santo, e dessa convivência posso dizer que 
a Igreja Católica do Espírito Santo deseja a 
reforam agrária, efetivamente deseja. O estilo 
de reforma agrária que a Igreja Católica, até 
os seus próceres mais avançados _e progres
sistas deseja é um tipo de reforma agrária 
com violência? Absolutamente! Quando a 
Igreja Católica deseja que todos !enl:_lam t~rra, 
ela deseja que todos sejam proprietários, por
tanto, que não sejam marxistas. Acusar o clero 
de marxista, de violento, de promover- inva
sões, acho ·que, a essa altura, não é nem salu
tar, porque o dera pode, nesse momento, ser, 
assim, um instrumento de pacificação do 
mélo rura.J e, ao mesmo tempo, deve estimu
lar-se a ação da Igreja, no sentido de que essa 
reforma agrária, que os pastoreS católicos de
sejam, se faça dentro da doutrina da não-vio
lência, do respeito, à vida humana que é funda
mental no cristianismo. 

Sr. Presidente, Srs. Seriãdõres, queremos, 
neste breve pronunciamento, solicitar que o 
Sr. Ministro da Justiça, dentro do profundo 
respeito que todos devemos ter à Constituição 
do Brasil, às leis vigentes;-pi'OinOva junto ao 
Governo do Estado, através do aconselha
mento, através da ordem que o Governo Fede
ratpossa impor, uma maneira de fazer com 
que aquele ou não interfira ou interfua como 
ele deve, para que apurem com isenção as 
violências que ocorreram, mas que o Governo- -
do Estado pare de fornecer armamento, gaso
liml e veículos da Polícia Militar para patrodnar 
as invasões, que degeneraram num processo 
de violência que envergonha a nós, c_apixabas, 
cordatos, pacíficos, que sempre o somos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bern!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

p SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadO
res, o Correio Aéreo NacionaJ (CAN), cujo 589 
anivesário transcorre hoje, é uma das institui
ções mais queridas, respeitads e admiradas 
na estrutura da Administração Pública Federal, 
e sobretudo no âmbito das Forças Armadas 
Brasileiras. 

O Ministério da Aeronáutica se regozija com 
os excepcionais índices de credibilidade alcan
çados pelo CAN, desde quando ~ii2 de junho 
de 1931, decolou do CampO dos Afonsos, 
com destino ao Campo de Marte, em São 
Paulo, o seu 19 avião, transportando. duas car

, tas, tripulado pelos Tenentes Casemlro Monte-

negro Filho e Nelson Freire Lavanere Wan
derley. 
·-Terido surgido com extrema simplicidade, 

praticamente despojado de recursos financei
ros, técnicos, equipamentos e instalações ade
quadas, a criação ·do CAN - autorizada pelo 
General Leite de Castro, então Ministro da 
Guerra - resultou do idealis~o e da capaci· 
dade _empreendedora de um grupo de brasi:.. 
leir6s de valor exponencial, tendo à frente o 
Marechal-do-Ar, Eduardo Gomes; insigne pa
trono do CAN que dedicou toda a sua gloriosa 
e fecunda existência a0 estabelecimento de 
uma indústria aeronáutica nacional, à moder
nização-- da nossa Força Aérea ao desenvol
vimento c bcm~cstar da Nação brasileira. 

Inicialmente organizada para realizar mis-
- sões vinculadas ao serviço postal aéreo militar, 

o CAN desde o inicio de_ seu funcionamento 
passou, também, a servir como meio de trans
porte-e cissJstériCJa aos índios e populações 
carentes da Região Amazónica e do pantanal 
mato-grossense. 

Hoje, d ÇAN se consolidou como uma ver· 
dadeira força propulsora da unidade e da inte
gração de todas as regiões brasileiras, elevan
do aos mais longínquos pontos do Território 
Nacional, os benefícios de seu eficiente de
sempenho, a serviço do progresso e do des_en-

-- voJvimento auto-sustentado de todo o Brasil. 
Como Deputado Federa] e_ agora Senador, 

venho cumprindo o-dever_ cívico de enaltecer 
o . .Correio_ Aéreo Nacional (CAN) e os bravOs;, 
integrantes de suas equipes de comandantes, 
técnicos e servidores incansáveis; que levam 
correspondência, alimentos, remédios, mer
-cadorias, e prestam toda espécie de socorro 
às populações disseminadas na vastidão terri
torial da nossa Pátria, principalmente por oca
sião das calamidades climáticas - inunda
ções ou secas - que freqüentemente sobre_ 
elas desabam a as afligem. 

---::O Sr. Odacir Soares - Permite V. E;(' 
unl aparte? 

· · O SR. LCXIRIVAL BAPTISTA - Ouço 
o nobre Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odaclr Soares --Desejo, inicial
mente solidarizar-me com V. Ex~ quando regis· 
tra o transcurso de_ mais um anivesârio do 
Correio Aéreo N"ãcional, que tão grandeS e 
relevantes serviços prestou ao nosso País nos 
últimos 58 anos , notadamente à Região Ama
zónica, e ao Centr6-0ésté brasileiro. Eu. que 
sOu da Amazônia, posso declarar, como aden
d_o a:o discursos de V. E:<!' que são inestimáveis 
Os ~~ririços prestados pelo CAN àquela Região, 
até então sujeita apenas às vias hidrográficas, 
sem nenhum cantata por terra com o.Centro
Oe.ste e o Centro SUI_do País, região esta que 
erà regulannente seryida, e continua sendo, 
pelo Carreiro Aéreç> Nacional._ Nesta oportu
nidade, também, desejo enfatizar, ressaltar, a 
figura do grande brasileiro que foi Eduardo 
Gomes, qUe, ·eretivamente, criou, estimulou e 
conSOlidou" o Correlo Aéreo Nacional e que 
até hoje, diga-se de passagem, continua pres
tando os mesmos serviços com as mesmas 
regularidaçles é com os mesmos objetivos so-

dais a todo o PaíS, inclusive çumprindo miS
sões, conforme V. Ex.' acaba de dizer, de so
corro as populações flageladas em todas as 
partes do Território- Nacional ·e rião apenas 
àquelas regiões mais ã.fa_sta(ia_s d0-Ceriti"O-SU1 
do País. V. Ex', ã.Oabordar, da tribuna do Sena
do Federal, nesta ta~de, _o transcurso, do ani
veário do CAN - COrreiO AéreO Nacional, V. 
EX',-de certa fonna, está também prestando 
uma homenagem à história da própria Força 
Aérea Brasileira, a história dos valorosos solda
dos da Força Aérea Brasifeira, sem os quais 
o Correio_ Aéreo Nacional não poderia ter im
plementado as missões que implemerltou ao 
longo da sua existência. Ao solidari~r~.me 
com V. Ex_a na ho"menagem que presta aó Cor
reio Aéreo Naiconal, desejo estenc;l.ê-la, tam
bém, aos Soldados, cabos, sargentos, e oficiais 
da FAB, que souberam compreender as ne
cessidades do J?rasil, na busca da sua int~ra
ção e que implementaram as ações do CAN, 
consolidaram o transporte aéreo militar como 
um instrumento de desenvoJvimento deste 
País, à época e ainda hoje, tão necessitado. 
Parabéns a V.EX 

O SR. LO<!RIVAL BAPTISTA - Muito 
grato, nobre Senador Odacir Sqares, pefO de
pOimento que dá a respeito do trabalho desen
voMdo pelo Correio Aéreo Nacional O aparte 
de V. Ex" mUito enriquece este nosSo pronun
ciamento. 

A este respeito,_ Sr. Presidente, relembro os 
inúmeros pronunciamentos que fOrmulei tan
to na Câmara dos Deputados comO no Sena
do Federal, publicadoS nos DiáriOs do Con· 
gresso Nacional e também divulgados através 
dos volumes dedicados à minha atuação par
lamentar. 

As comemorações programadas para cele
brar o advento do· 589 -aniversário do COrreio 
Aéreo Nacional enchem os brasileiros ·de justa 
e imensa alegria, como um imperativo dos 
sentimentos patrióticos que unem, cada vez 
mais, os brasileiros de todas as Unidades da 
Federação. 

Convém relembrar que 1 O cinos depois do 
seu advento, emergiu, no cenário da Adminis
traçáo Federal, o Ministério da Aeronáutica, 
que se expande e aprimora, em todos os pia~ 
nos e setores de suas atividades. justificando 
o orgulho e os aplausos de toda a naciona
lidade, principalmente no que tange à essen
cialidade, às dimensões, às potencialidades e 
às perspectivas da Força Aérea e da eficiente 
indústria aeronáutica brasileira. 

O Sr. Raclúd Saldanha DerZI.:..._ Penn~e 
V. Ex~' um aparte? 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador e Uder Ra· 
chid S~danha Derzi. - -

O Sr. Raclúd Saldanha Derzi - Nobre 
Senador Lourival Baptista, estamos acostu
mados a ver V. Ex" neste dia, há muitos e 
muitos _anos, vir à tnbtina para prestar urria. 
justa homenagem aos bravos do Correio Aé
reo Nacional, o nosso querido CAN. Realmen
te, a obra do CAN, neste País todo, na Amazô
nia, no Mato Grosso. no Brasil central, em 
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todo o Brasil. foi d_~ verdadeiros desbravamen~ 
tos de cidades a onde não iarn çonduç()es 
durante dez, quinze dias, por não ter estradas. 
Mas lá chegava todas as semanas o Correio 
Aéreo Nacional, levando as correspondências, 
transportando os e_nfe_rmos, dando assistência 
àqueles_que realm_ente necessitavam. Foi uma 
obra extraordinária que ainda haveremos de 
escrever com a maior seriedade e maior desta~ 
que. Merecia um filme que se passasse em 
todo o Brasil, parcl que todos os brasileiros 
reverenciassem aqueles bravos pilotos da Ae
ronáutica que faziam, com o Correio Aéreo 
Nacional, a integração deste País. A idéia sur
giu, o plano foi do extraordinário Brigadeiro 
Eduardo Gomes. Realrttente, era uma paixão 
do Brigadeiro, e ele sentia os serviços que 
prestava ao Brasil através do Correio Aéreo 
Nacional. Depois disso, lembro-me muito do 
ex-Ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de 
Mattos, que era um dos bravos pilotos do Cor
relo Aéreo Nacional. _AC9Stumei-me a vê-lo, 
desde moço, lá __ na mi_nha ç:idade, Pontaporã, 
todas as semanas, com aqueles aviõeiinhos, 
arcaicos, perigosos, sem nenhuma assistên
cia. Todas as semcma_s esta:vam lá no extrerrtQ_ 
su1 do Mato G.rOSso, em Pontaporã, vindo _p~ 
Curitiba, vindo do Rio de Janeiro. V. Ex' presta 
urnajusta homenagem aos bravos aeron?~utas 
que fizeram o Corfeio Aéreo Nacional. Havere
mos, ainda, de fazer justiça com maior tinta, 
com maior relevo, a esses bravos homens da 
Aeronáutica e ao Brig-adeiro Eduardo Gomes. 
Muito grato e meus cumprimentos a V. Ex' 
porque todos os anos_ relembra este: dia do 
Correio Aéreo Nadonal. Muito obrigado. 

O SR- LOORIVAL BAPTISTA - Emi
nente Senador R_achid Saldanha Derzi, o apar
te de V. E.x', não é o primeiro. Desde a Câmara 
dos Deputados, quando lá estávamos, e nes
ses 18 anos de Senado, toda vez que aqu~ 
usei a tribuna para enaltecer o Correio Aéreo 
Nacional, contei com o aparte de V. EX'· 

No seu depo[mento, V. Ex' disse, na verda
de, do serviço que presta, que realiza o Correio 
Aéreo Nacional. E hoje é mais um anivesário. 
E 6 qüinquagésimo oitavo. V. Ex'i', mais uma 
vez coerente como é nos seus pontos de vista, 
na sua maneira de proceder, na sua maneira 
de agir, não me faltou com o seu aparte, na 
tarde de hoje. V. EX' disse muito _bem: algum 
dia ainda se fará mais justiça ao Correio Aéreo 
N'acfonal. 

Muito obrigado, eminente Senador Rachid 
Saldanha DerzL - -

Sr. Presidente, associo-me, por conseguin
te, a todas as homenagens tributadas ao Cor
r~io Áereo Naciona1, no momento em que 
transcorre o seu 589 an~ers~rio, no_ quadro 
das comemorações programadas pelo Minis
tério da Aeronáutica Felicito, ao-ensejei, o Mi· 
nistro de Estado Tenente-Brigadeiro do Ar, 
Octávio Moreira Lima, pela brilhante ofici,:~._li
dade, as equipes técnicas e o funcionªJismo 
do Ministério da Aeronáuti<::a, ao mesmo tem· 
po em que me congratulo com o povo brasi~ 
leiro que, na sua totalidade, reitera os seus 
aplausos, grande apreço, irrestrito apoio e en-

tusiasmo pelos bravos integrantes do Correio 
Aéreo NaciOnal (CAN} .. 

Eram· estas- as sucintas considerações que 
d~.s~java fofl"!"lyla~ n~~ta oPortunidade no seu 
qüinquagésimo oitavo aniversário. (MUito 
b•m.) 

(Durante_ o disCufso do Sr. Lourivbal 
Baptista o _Sr. Pompeu de Sousa, 3? Se-:. 
cretárlo, deixa a cadeira da presidência_· 
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, 
Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A, Mesa cipela aos Srs. SenadoreS que se 
encontram em seus gabinetes no sentido de 
que -venham ao plenário; porque dentro de 
poucos minutos o Senado receberá a visita 
da delegação soviética que visita nosso País, 
tendo_ a preSídi-l.i 6 ·sr. Vitali I. Vorotnikov, 
membro do Blireau político do Comité Central 
"dõSPartiáõSCoiii.unlstâS da União Soviética,. 
Vice-Presidente do Soviete Supremo da URSS, 
Presidente do Presidium do Soviete Supremo 
da RSFSR, a convite do Senado federal e 
da Câmara dos Deputados. 

Rogo aos Srs. Senadores que se encontram 
-- nos gabinétes a fineza de virem ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 

Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- N• 147, DE 1989 

Dispõe sobre as QJ!ónias, Federações 
- e Confederação Nacional dos Pescado
res. 

_ O Congre~ Naciomd decreta, 
Art. 1 o Fica extinto_ o antigo sistema de 

Colônia, Federações e Confederação Nadonal 
dos Pescadores e facultada a criação de novo 

- sistema de Representação dos Pescadores 
que se regerá pelas normas em anexo. 

Arl 29 As futuras Colónias, Federações e 
Confederação _Nacional dos Pescadores ela
borarão seus estatutos de acordo corn as cita
das normas. 

Art. 3~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua public:ação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

J~tlftcaÇão 

O Decreto n? 16.164, de 25 de outubro de 
·1923,- obrigou todos os pescadores a se fdia
rem às Colônias. As Colônias, com este Decre~ 
to eram associações proftssionais compu1só
rias. Os pescadores não po~eriam se organizar 
livremente. 
-·O Decreto n~23.134, de setembro de 1933, 
trarisferiu os servlços da pesca do Ministério 
da Marinha para o da Agricultura, mantendo 
sobre ãs Colónias forte tutela, atraVés da divi
são de Caçci e Pesca e, mais tarde, da Sudepe. 

Em-26 de dezembro-de 1973, o Ministéríõ-
- cfa Agricultura, pela Portaria no 471, emitiu no

VO -~~tuto-modelo para as Colónias, refor
çando a tutela sobre os pescadores e as Colô
nias. Esta_s eram fiscalizadas, o~.entadas _e ~r-

matizadas pelas respectiv~s Federaps:es Esta
duais e pela CorifederaçãO Nacional. A Confe:. 
deração-- tem ainda o dii-eiio de intervir qLiér 
nas Colônias quer nas Federações. E" âS Díre~ 
terias qüer" das federações _quer da Confede
ração eram ·compostas em sua maioria por 
militares e outras pessoas estranhas à cate-
goria dos pescadores. __ 

No segundo semestre de 1985; a Conféae
ração Nadonal dos_ Pescadores, já presidida 
por um civil, lançou o movimento nacional 
de pescadores_, chamado "Constituirite dai 
Pesca'' corn propostas para a refOrma dõ-.Có
digo dã Pesca e do sistema de representação 
dos pescadores. Subsídios fora!ll apresenta
dos pelas Colônias em forma de propoStas 
à Comis-são _Nacional, ele~ta_pelas Comissões 
Estaduais.~ propostas foram elaboradas na_s 
reuniões da ComiSsão Nacional da Constituin
te da Pesca reunida de 27 a 29 de abril de 
!987. 

A "Constituinte da Pesca" con~eguiu du
rante a Ass.emÇiéia Constituinte a ~uiparação 
das Colôniás aOs Sindicatos com princípios 
de livre assoda_ção, autonomia_._ não.-inte_rfe
rênc.i.:I_ e_nã,o.-"iotervençã_o do poder públic_o. 
(Art. 89, parágrafo único.} Desta forma os· esta
tutoS _das Colónias, Federações e Confede
ração Nacional dos Pescadores tomaram-se 
inteiramente inconstitu_cionais e consagraram 
os prfncfpios fundamentais adotados no pre
sente projeto de lei. 

Sa1a daS Sessões, 12 de junho de 1989. 
- Se_n~~-O! N_'!Y Maranhão. 

NORMAS Q(]E: REGERÃO AS ÓJLélNIAS; 
. FEDERAÇÓES E CONFEDERAÇÀO 

NACIONAL DOS PESCADORES 

CAPíTULO! 
Das SoCiedides DenOminadas 

Colônias de Pescadores 

Art. 19 As Colónias de Pescadores são So
dedãdes _ Civis

1 
-i::'onstituídaS- por ·peScadores 

profissionais e os-pequenOs produtores exer
centes· da Pesêa_ de SubSistência. 

Parágrafo único. A Colôi1ia de pescadoreS 
fica reconhecida como legítimo órgão de re
presentaçã:_o da categoria, e, com prazo inde-
terminado de duração. . __ 

Art. 29 As Colôniãs de PesCadores são so
ciedades civís de fins não lucrativos~ com for
ma e natureza jurídica própria, que se distio~ 
guem das __ dema~ sodedad~s pelos pontos 
cª-racterísticqs que se seguem: _ 
I-Nã9lirriitã.ção do número de_ associados 

quanto-ao máximo, sendo entretanto ~s"te nú~ 
mero, no mínimo de 50 ( dnqüenta); 

li-Jwisdição territorial determinada,.. po
den4o ser_ dividido em distritos; . __ 

DI-Singu1aridade de votos nas delibera~ 
ções, isto é, cada _associado tem um só voto 
e _esse _direito é pessoal e não _admite_ r_epre
sentação. __ . _ _ 

Art, 3~ Fjca assegurãdo às C9lônias d.e 
Pescadores regularmente constituídas nos ter~ 
mos desta lei: 
I-0 reconhecimento de: sua utilidade pú· 

blica; 
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n-Preferência no aforamento dos terrenos 
de Marinha e acrescidos o reconhecimento 
do seu interesse social para efeito de desapro
priação e faxação dos núcleos de pescadores 
que representam; 

m-O reconhecimento exclusivo como ór
gão de legítima respresentação da categoria, 
dentro de sua jurisdição tenitoriçti;_ 

IV-O direito de serem ouvidas antes de 
serem tomadas decisões de nature~ púbUca, 
no setor pesqueiro e de meio ambiente dentro 
de sua jurisdição territori~. 

Art. _49 As Colónias de Pescadores são 
constituídas pelo número mínimo de 50 ( cin
qüenta) pessoas físicas; as Federações pelo 
conjunto de todas as Colônias_ do Estado e 
a Confederação Nacional pelo conjunto de to_~_ 
das as Federações. _ 

Art 59 As Colónias de Pescadores se ca
racter[zam pelo exercício de representação 
profissional da categoria dentro de sua jurisdt
ção territorial; as Federa!;ões se céirac:t:e~m 
pelo exercido da representação profissional 
a nível estadual; bem como o. _apoio de suas 
assodada_s; a Confederação se caracteriza pe
lo exercício de representação da categoria a 
nivel nacional, e nos casos em que o assunto 
ultrapasse o âmbito da capaddade de _atuação 
das Federações, __ _ 

CAPÍTULO II 
Da Constituição das COiônias 

de Pescadores 

Art:. 69 A COlônia de Pescadores consti
tue-se por deUberação da Assembléia -Gerai 
dos Fundadores, constante da respectiva Ata 
ou por instrumento públtco. 

Art 79 O ato cOtfstltutivO, sob pena de nult· 
dade, deverá conter: 

1-Adenominação da entidade, sede, juris
dição territorial e objeto de funcionamento; 

n-O nome, nacionalidade, idade, estado 
civil, profissão _e residência dos fundadores 
que o assinarem; 

m -Aprovação do estatuto da sociedade; 
IV-O nome, nacionalidade, idade, estado 

civil, profiSSão e residência dos fundadore$ 
eleitos para comporem a primerika dlretoria: 

SEÇÃOI 
Do Registro Administrativo 

Art. & A Colônia constituída na forma da 
legis1ação vigente apresentará ao Ministério do 
Trabalho, ao órgão local, ou à Confederação 
Nacional dos Pescadores, em ambos_ os casos 
para isso credenciados, dentro de 60 (s~_ss-en_,;.
ta) dias da data da constituição, para fins de 
registro, requerimento ~companhado de 4 
(quatro) vias_ do __ ªto _ç_onstitutivo, estatuto. e 
lista nominativa. . 

§ )9 Verificada, no prazo máximo d_e 6Q 
(sessenta) dias, a contar da data da entrada 
em seu protocolo, pelo Ministério do Tr.;1balho 
op. órgão ou entidade para isso credenciados, 
a 'regularidade da documentação apresentada, 
s_erão devolvidas d~dam_ente a.utenticada:;_,_2 
(duas) vias à Colônia, acompanhadas de do
cumento comunicé)ndo a aprovação do ato 
constitutivo da requerente ao Cartório de Re:
gistro CiviJ das Pessoas Jwidica&. 

§ __ 29 Da decisão proferida, é facultado à 
Colônia interpor recurso para o Ministério do 
Trabalho, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de reconhecimento da co
municação, para cujo deferimento ou indeferi
mentq tem aquele órgão público 60 (sessertta) 
dias de prazo. 

§ 39 _Arquivados os documentos no Car
tório de Registro-CM1, após feita a respectiva 
pubUcação, a Colônla adquire persOnalidade 
Jurídica, tomando-se apta a funcionar. 

§ _ 49 Omcelado o Registro Administrativo, 
o_Ministério do Trabalho expedirá cot"Qunica
ção ao_ respectivo Cartório de Registro Ovil, 
que _dará baixa aos documentos arquivados. 
-o- § 59 A reforma dos_ .estatutos obdecerá, 
no que couber, ao disposto neste artigo. 

SEÇÃOII 
Do Estatuto Social 

Art. 9'? Ó EstatUtO das Colónias, Federa
ções e Confederçâo ãiém de atender a.o dis
poStO-no alt. 79 desta lei, deverá indicar. 
I-A denominção, sede, foro, jurisdição ter

ritorial, objeto da sociedade, fixação do exer
cício social, data do levantamento do balanço 
geral e data da e_lelção; 
II-Os direitos e deveres dos associados, 

ãs coridições de sua admiSsão, elimili.açâo e 
éxdusão, bem como as normas para sua parti
cipação nas Assembléias Gerais; 

m-Modo de fiscalização e admtnistração. 
com atribuições dos seus dirigentes, poderes. 
a representação ativa e passiva da sociedade 
em juízo ou fora _c;iele, o prazo de mandato. 

IV-As fo_rmalidades de convocação das 
Assembléias Gerais e a maioria requerida para 
a sua instalação e vaJidade de suas delibera
ções,_ vedado o d.ireito de voto ao$ que_ nelas 
ti_yerem interesses particular sem privá-los da 
participação nos debates; 

V-Os casos de dissolução voluntária da 
sociedade. 

CAPÍTULO III 
- Dos Associados 

-Atl 10.-. O ingresso_nas_ Colónias é ltvre 
a todos os pescadores profissionais e peque
nos produtores exercentes da pesca de subsis
tência, desde que estejam de acordo aos pro
pósitos sociais_ e preencham as condições es-
tabelecidas_ no estatuto. . _ 

Parágrafo único. No ato da admissão, os 
interessados comprovarão a sua qualidade de 
pescadores ou pequenos produtores dedica
dos á pesca de subsistência. 

Art. 11. A eliminação do associado é apli
cada em virtud~_ de infração ~stat_l!_tária, me
diante termo firmado por quem de direito no 
livrO de matricula. -
. Art. 12. A administração da Colônia tem 

o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar 
a eliminação do associado. 

Parágrafo único. Da eliminação cabe re
_curso. dentro de 15 (quinze) dias, com efeito 
suspensivo, à primeira Assembléia Geral da 
Colônia. 

Art. 13. A exdl.ISão_do Associado será fei
ta: 

: 1_- Por dissoluçªQ da Colônta; _ 

R- Por morte do associado; 
lll-Por Incapacidade civil m:ío suprida; 
IV-Por deixar de exercer a profissão por 

mais de 2 (dois) anos consec;l,ltivoS. &em junto 
motivo, salvo em caso de aposentadoria. 

V-Por deixar de c:ontribuir com mensa
lidade à Colônia pelo prazo de 12 (doze) meses 
q~nsecutivos. 

CAPÍTULO IV 
Das Despesas. Receita e 
Património da Colônia 

Art. 14. As despesas gerais da sociedade 
se-rãO cobertas_ por todos os associados me
diante contribuições mensais, cujo valor ·será 
fixado pela Assembléia Geral da Colônia. 

Art. 15. Constituem receita da Sociedade: 
a)_ As mensalidades dos Associados; 
b) Subvenção .e doaçõe_s, qll_er ofici~s~ quer 

particulares; _ 
c)_ Taxas--provenientes do funcionamento 

dos seus difererites seJViços; -
d) Renda da_ -Capital aplicado; 
e) Renda proveniente de bens móveis e 

imóveis; 
I) Rendas eventuais. 
Art 16. Constituem património das Cofó

nias de Pescadores os bens móveis e imóvéis 
.ildqueridos pelei" sociedade ou a ela doados 
regularmente. 

CAPÍTULO V 
Da Dissolução da Sociedade 

M 17. As Colónias de PeS_cadpres se dis
Solvem de pleno direito: 
I-Voluntariamente, quando assim ci deli

berarem os associados em Ass_embléia Geral, 
CáriVocada Para este fim; - - -

n-Em virtt,!de da alteração de sua forma 
juridica. _ _ _ 

Parágriifo úillCci. A dissolução_ da sociedade 
importará no cancelamento dos registres ad
ministrativos e juntá ao Cartório de RegistrO 
Civil de Pessoas Jurídicas. . 

Art. ]8. Ouando;a dissoluÇão di .socie
dade não for promovida voluntariamente, nas 
hipóteses previstas no artigo anterior, a me
dida poderá ser tomada judicialmente a pe_di
do de qúalquer associado. 

CAPÍTULO VI 
Da Administração da Colônia de 

Pescadores, Federação e Confe_decação 
Nadonal dos Pescadores 

SEÇÃOI 
Das Colónias 

Art. _ 19. As Colónias de Pescadores serão 
éldministradas por uma diretoria ele~ta em As
sembléia Geral. pelo sufrágio univeisal, diretq_ 
e Secreto- de-Seus membros, composta por: -
presidente, secretário e teSoureiro, juntamente 
com 3(trêsl suplentes; e um conselho fiscal, 
comp_osto por 3 (três)_membros e igual núme-

- -_~o _9e_ suplentes, para um mandato de -~Jttês) 
anos. 

§ }9 A votação s=erá fetta por chapa deviM 
damente registrada_na Çolônia~ até-3<J(trir1fiij 
dias de antecedência da data da Assembléia 
Ordináiia Eleitoral. - - - -
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§ 2~ Os membros da diretoria que quize
rem integrar uma chapa para outro mandato 
deverão se desinc.ompatlbilizar de seus cargos 
até 60 (sessenta) dias antes da data da eleição: 

§ 3~' Para qualquer membro da diretoria 
só será permitida a reeleição apenas para mais 
um mandato. _ 

§ 49 A data da eleição será ftxada pelo 
estatuto das C:olônias. -

§ 59 Estão aptos para votar os pescadores 
associados à Colônia que estejam em dia com 
suas mensalidades, em pleno gozo dos direi
tos como associados, filiados à Colôniaª mais 
de 90 (noventa) dias.__ _ 

§ 6~ A eleição só se niaJizará com a pre- -
sença de no mínimO-lO% (vinte por cento) 
dos assedados. 

§ 79 Estará eleita a chapa que obtiver a 
maioria simp{es dos votos. 

§ 89 Não havendo o quorum previsto no 
parágrafo 69 deste artigo, a eJetção real~ar~ 
se-á, duas horas após a hora marcaçla com 
qualquer número presente. 

SEÇÃO!I 
Das Federações de Colônias 

de Pescadores 

Art. 20. As FedJ:t•Jsões das Colbn~s çl_e 
Pescadores, serão administradas por uma di~ 
reteria composta por. presidente, secretário 
e tesoureiro, -com 3 {três) suplentes; e um con~ 
selho fiscal composto por 3 (três) membros, 
e igual número de suplentes, para um man-
dato de 3 (três) anos. .. ___ _ -·'---'~ 

§ 19 A eleição será feita em congresso 
constituído pelos 3 (três) membros da dire
toria de cada Colônia, e mais 1 (um) delegado 
para cada 100 (cem) sócios_, a ser ele_!to em 
Assembléia Geral, sendo que nunca a quanti
dade de delegados será inferior a 3 (três), inde
pendente do número de associados. 

§ 2~ A votação se da,rá. por chapas que 
poderão ser registradas até o dia da_ eleição, 
perante a mesa diretora do congresso. 

§ 3~ Para qualquer membro da diretoria 
s6 será permitida a reeleição apenas para mais 
um mandato. 

§ 49 A votação só serã iniciada com a pfe-
sença de 50% (dnqüenta por cento) da com
posição plena do congresso. 

§ 59 Caso não atinJa o guorum previsto 
no parágrafo anterior, será. {ea.f_ízada a eleição 
2 (duas) horas após, com os presentes, qual
quer que seja o número.-

§ 69 Será proclamada eleita a chapa Que 
for mais votada. 

§ 79 A data da, elefção será fJXada pé/os 
estatutos das federações. 

SEÇÃODI 
Da Confederação Nacional 

dos Pescadores 

Art, 21. A Confederação Nacional çlos 
Pescadores, será administrada por uma díreR 
torta composta por: presidente, secretârio, te~ 
soureiro, juntamente com 3 (t.rês) suplentes; 
e um conselho flScal composto por 3 (três) 
suplentes; e um conselho fisçal composto por 
3 (três) membros, e igua[ número de_ suplen
tes, para um mandato de 3 _(três) anos. 

§ }9 A eleição será feita em congresso 
composto pelos 3 (três) membros das diretoR 
rias das federações, e 1 (um) representante 
de cad21: Colôriia, IegaJmente constituída, eleito 
especialmente pãra este fim. 

f 29 A votação será por chapa que poderá 
_ser registrada até o à,ia do congresso, perante 
a mesa qtie o presidirá. 

§_ 3~ Para qualquer membro da diretoria 
só Seiá pennit1da a reeleiÇão para apenas um 
mandato. 

§ 49 A votação só será iniciada com apre
sençi:fde'no iníriimo 50%- ( dnqüenta por c en
torda composição do congresso. 

§ 59 Caso lião atinja o quorum previsto 
no parágrafo anterior, será realizada a eleição 

--2 (duas) horas após, com os presentes, qual
quer que seja o número. 

§ 6" Será proclamada eleita .a chapa que 
for mais votada. 

§ 79 A data da eleição será focada pelos 
EStatUtos da-Confederação Nacional dos Pes
cª~ores. 

cAPfTULO VII 
Disposições Anais e Transitórias 

Art. 22. Ós bens pertencentes as Colónias 
anteriores a esta lei, passarão automaticamen
te a compor o patrimônlo das Colônias a se 
constituírem. 

Art. 23. -Os Casos omissos serão re9idOs 
pela legislação atinente às questões de socie
dades ci_yis, ou, onde couber, pelas Assem· 

- bléii3s Gerais das Colónias, Federações e-'Ccin
f€:deração Naciorial dos Pescadores. 

LEG!SLAÇ4.0 CITADA 
DECRETO N• 16.184, 

· DE 25 DE OliTUBRO DE 1923 

Aprova e manda executar o ReguJ;J
mento da Pesca 

O Presidente da República dos Estados Uni~ 
dos do Brasil t.tsando da a.utoriza~ão contida 
no art 13 do Decreto no 4.015, de 9 de janeiro 
-9e 1920, fe'vigorada pelo art. 11 do Decreto 
n'~ 4.626, de 3 de janeiro do corrente ano, 
resol.ve aprovar ou mandar executar o Regula· 
menta da Pesca qUe a este acompanha, assíg
nado peio ,.almirante reformado AJexandrino 
Faria de Alencar, Ministro de Estado dos Ne· 
gódos da Marinha revogadas as disposições 
em cõntrário.- -

RiodeJaneiro,25 deoutubrpde 1923,1029 
da Independência e 359- da República. -AR
THUR DA S/L VA BERNARDES, Alexandrino 

.Faria de Alencar. 
Regulamento da Pesca, à que se refere o 

Decreto n9 16.184, de 25 de outubro de 1923. 

PARTE PRIMEIRA 

TITULO I 
Da Pesca 

CAPfruLOI 
Classificação e Delimitação 

Art. 19 Entende·se por pesca, a indústria 
extrativa, animal ou vegetal, de qualquer pro~ 
duto das águas salgadas, salobras ou doces. 

Art. 29 A pe"sca âMdi-se em: 
I-pesca marítima; 
n- pesca fluvial. 
M 39 _A pesca marítima abrange: 
a) a pesca em aJto mar; 
b) a pesca costeira; 
c) a pesca _interior. 

Art. -~9- A pesca do alto mar é aquela que 
se faz no mar largo, nas águas territoriais-da 
Nação, além de uma milha da costa, çontada 
Para fora-daSiiiihas retas que unirem às pontas 
mais sa1ientes do litoral, distantes, no máximo, 
dez milhas, umas das outras. 

a) a pesc:a costeira é aQuela que se faz à 
vista de_ terra_até à distanda de uma milha 
da costa, contada do mesmo modo; 

b) a pesca interior é aquela qu~ se faz;_ 

19 nos portos, lagunas, lagoas, lagos, es
praiados, braços de mar, canais e quaisquer 
outras bacias de água salgada, ainda que só 
comuniquem com o mar, pelo menos durante 
uma parte do ano; 

2? nas êiguas dos rios e correntes de água 
doce, dos canais nave'gáveis que desembo
Cam no mar, portos e lagoas, do ponto onde 
começa a mistura das águas salgadas com 
as doces para seu escOadouro. 

Art. 59 A pesca fluvial é aquela_que se faz 
nos rios, navegáveis ou não, e em quaisquer 
bacias de água doce, onde se faça sentir nem 
o fluxo nem o refluxo da maré de eq}lixonio. 

Parágrafo único. A pesca fluvial sob ajuris~ 
dição do Governo Fe-dl'!Lal e __ de que trata o 
presente-regulamento é a exercida: 

a) noSiiosquetêmsuasna_s'cefi~s em pai-
ses c:onfinantes com o Brasil; -

b) nos rios que, nascendo no Brasil, se diri
gem a países também confinantes; 

c) nos rios que _servem de linha divisôriã 
entre o Brasil e países Vizinhos; 

d) rios rios que- atravessam dois ou mais 
estados da República; 

e) nos rios que servem de linha divisória 
- entre dois ou mais eSW.dos da Repúbüca; 

{) nos rios Compreendidos no plano geral 
- da viação da República'; 

g) nos rios que, futuramente, forem por de
creto legislativo considerados vias de comuni
cação de utilidade nacional, por satisfazerem 
a elevados interesses de ordem politica e ad
mínístratíva; 

h) nos rios em que, por acordo com o esta
do a que pertencerem, o Gover-no federal es
tabelecer ou auxiliar navegação própria ou 
subvencionada; 

i) nos rios existentes no território indispen· 
sáVel para a-defesa das fronteiras, fortificações 
e Constrúções-ffillitares. ---- -

Art. 6~ A pesca de alto mar pode ser exer
cida em todos os mares de uma milha da. 
costa, até o limite das águas Íerritoriã.iS das 
nações estrangeiras, observadas as prescriM 
ções do Direito Marítimo fntemaclonal e as 
deste, régulamento. · 

Art. 79 A pesca interior fic:a limitada peJa 
ação da marés de sysigia na água doce, de 
acordo com o art. 49 
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CAPfrULOII 
Da Faculdade de Pescar 

Art & A pesca é exclusivamente nacional 
desde 4 de janeiro de_l917~ como previu o 
art. 73 da Lei n~' 2.544, de 4 de janeiro de 
1912, e como tal livre a todos os brasileiros 
maiores de 16 anos, sob condição de obser
varem as prescrições do presente regu]amen
to e ulteriores cllsposíç:ões.do Governo daRe
pública, tomadas pelo Ministério da Marinha. 

Art. 9'i' Todos os brasileiros, natos ou na
turalizados, que_ da pesca fizerem prof!SSào ha
bitual, matricular-se-ão como pescadores nas 
Capitanias dos Portos e estações-delas depen
dentes, e bem assim serão obrigados a regis
trar ou arrolar as embarcações com que exer
cerem o seu mister, exceto jangadas. 

a) tanto a matricula desses indivíduos como 
o arrolamento de suas embarcações será feito 
gratuitamente; 

b) para os efeitos deste _regulamento o arro
lamento, será para as embarcações que se 
empregarem na pesca costeira, na iirterlor ou 
na fluvial. 

c) os pescadores serão obrigados a fazer 
parte de uma colônia, nos Estados em que 
residirem. 

Art. 1 O. É lícito a pesca interior ou fluvial 
aos nacionais, que na-qUalidade de amadores 
a quizerem exercitar em embarcações arrola
das, mediante o pagmaento da licença anual, 
de 1 OQ$ por indivíduo, feito nas capitanias, 
nos Estados, e, na Diretoria da Pesca, na Cãpi
tal Federal. 

Arl 1 I. A pesca a pé, isto é, feita sem 
embarcações e de terra, é facultativa a todos 
os residentes no território nacional, sem outros 
ônus ou restrições além das medidas de polí
cia marítima e as de proteção ao peixe consig
nadas no presente regulamento. 

CAPfrULQ_UI 
Da Matricula dos Pescadores 

Arl 12. Nas capitanias dos portos e esta
ções delas dependentes, haverá livros espe
ciais para os matriculados pescadores de pro
fissão e registro e arrolamento de suas embar
cações, segundo o modelo adaptado. 

Art. 13. A matrícula pessoal será tirada 
nas capitanias dos portos ou onde for determi
nado pela Inspetoria de Portos e Costas, e 
deverá conter: nome do matriculado, filiação, 
nacionalidade, naturalidade, idade, côr, rosto, 
nariz, cabelos, olhos, barba, estatura, estado 
clvi1, residência e sinais caracterfsticos. 

§ I' Aos pescadores brasileiros natos, 
que não puderem conseguir a certidão de ida
de, substituirá esse documento, o cartão _ou 
papeleta de vacinação que lhe for entregue 
pelo médico da Saúde Pública Federal, quan
do s_e yacinar. 

§ 2' Os brasileiros naturalizados, além
dos docUmentos _exigidos no art. 13, deverão 
apresentar o título original de naturalização 
como brasileiro e a caderneta de identidade. 

§ 3° Os nacionais pescadores que houve
rem de se matricular e bem assim· arrolar as 
suas embarcações de pesca, procurarão·o ca
pataz ou sub-capataz do seu domicílio e estes 

enviarão à capitania respectiva, a relação no
minal dos ditos indivíduos e das embarcações, 
com os documentoS precisos ao arrolamento, 
para que se proceda de acordo com o art. 
13, o exigido no Regulamento de Capitanias. 

Art. 14. Anualmente, no correr do mês de 
fevereiro, as matifCtilaS dos pescadores serão 
apreseptadas ao visto gratuito da autoridade 
o.wal_competente, da localidade onde o pes
cador for colonizado. 
_M _ _15, ___ As licenças de pesca a amadores 

serão r~novadas, se elas assim o quízerem, 
nos últimos 15 dias do seu período anual. 

Art 16. As matrículas s"erão noriúnativa.S 
e intransfe_!iyeis. 

CAPfrULO IV 
D-05 Direitos e Deveres dos Pescadores 

Art 17. Todo pescador de profissão ou 
amador, no exercício da pesca deverá estar 
munido de sua. matrícula ou licença._ _ 

Arl la- Os pescadores de profissão estão 
isentos do serviço militar no Exército e _nas 
m~icias estaduais. 
_ Art. 19. Os p~scadores_ que_ pelas leis da 

República forem sorteados para o serviço-mili
tar, só seJVirão na Marinha de Guerra, na: forma 
dos regulamentos em vigor. 

Art. 20. Os pescadores matriculados, que 
tenham servido na Armada terão preferência 
para exercer cagas nas capitanias dos portos, 
Diretoria de Pesca e suas dependências, já 
criadas, ou por criar, desde que tenha a idonei
dade precisa para o desempenho das respec- _ 
tivas funções. 

Art. 21. Os pescadores como reservistas 
da Armada que são, farão parte do pessoal 
naval das embarcações em cujas proximida
des tiverem domidlio e onde tiverem para
douro as embarcações que empregam na 
pesca Eslão diretamente subordinados aos 
capitães dos portos e aos seus delegados, 
agentes, capatazes e sub~capatazes da secção 
em que funcionarem. 

Art. 22. Por intermédio da Diretoria da 
Pesca os_ pescadores levarão aos poderes 
competentes _as suas queixas contra as vexa~ 
ç_ões_ que qualquer ãutoddade lhes tenha feito 
em detrimento de seus direitos, garantidos no 
presente regulamento. 

Parágrafo úriico. O ofendido poderá re
correr diretamente ao inspe~or de Portos e 
Costas, com recursos para o Ministro da Ma
rinha. 

Art. 23. Todos os pescadores são obriga~ 
dos a deixar que as autoridades navais inspe
cionem as embarcações em que estiverem 
pescando ou em que transportarem o produto 
da pesca, bem como seus depósitos e estabe
lecimentos de peSca. 

Parágrafo único. O produto da pesca só 
poderá ser vendido se estiver obedecendo às 
prescrições da Inspetoria de Portos e Costas, 
tomadas públicas pela Diretoria da Pesca. 

Art. 24. Os pescadores que tiverem co
nhecimento de infrações à políçia da pesç:a 
e de_ qualquer procedimento _à conservação 
da:; .espécies de seres _marinhos, os levarão 

imediatamer.te ao conhecimento da autorida
de navaJ competente mais próxima. 

Art. 25. Os pescadores que reconhece
rem-sobre as praias ou costas, destroços ou 
salvados de erôbarcações perdidas ou naufra
gadas, deverão recolhê-los e entragá·los aos 
capatazes, que lhes darão o destino legal. 

Art. 26. Os pescadores de cada estação 
maritima ou fluvial deverão_associar-se_em em 
colônias e nomear dentre eles um para os 
representar juntO às airtóridades-C:Ompetentes. 

Art. 27. Quando se fiZer necessáriO tomar 
medidas de proteção ou outras para conser~ 
vação ou polícia da pesca, os pes_cadores, co
letivamente ou por seus representantes, fun· 
damentando a representação, as solicitarão 
da Diretoria da Pesca. 

CAPITULO V 
Das Embarcações de Pesca 

-Art 28. As embarcações empregadas na 
peSca, movidas a motor ou máqulnas a vapor, 
terão, além dos tripulantes pescadores, o pes
soal determinado pelas capitanias dos Portos, 
para os trabalhos das máquinas e caldeiras, 
pessoal esse que também deverá ser brasi
leiro. 

Art. 29. As embarcações maiores de oito 
toneladas que se destinarem à pesca de alto 
mar serão _matriculadas nas capitanias dos 
portos, como São as embarcações de cabota
gem; e no tocante ao pessoal, que será redu
zido, de acordo com o que for determinado, 
deverá todo ele ser brasileiro. 

Arl _30. As embarcações que se empre~ 
garem- na pesca de alto mar, ficarão sujeitas 
aos ônus PrevistOS nas disposições que lhes 
disserem respeito no Regulamento de_ Capi
tanias. 

Art. 31. Nenhum navio de pesca de alto 
mar poderá zarpar sem que tenha sido despa
chado pela Capitania ou repartiÇãO dela de~ 
pendente, na forma do estabelecido para os 
navios de pequena cabotagem. 

§ 1 '? Nos dias em que não funcionarem 
essas repartições ou durante a noite, poderão 
sair desde que não tenha sofrfdo alteração 
o seu rol de equipagem, e tenham tirado prévia 
licença especial no último dia útil. -

§ 2<? Na chegada ao porto de partida o 
~pitão comunicará à Diretoria da Pesca ou 
ao seu delegado local, a quantidade e quali
dade do pescado, lugar das pescarias e ocor
~ncias de viagem. 

Art. 32. Exceção feita do serviço noS cor~ 
pos da Marinha Nacional, ficarão os tripulantes 
dos navios de_ pesca_ de alto mar, inclusive 
ou- não pescador-es, ISentos de todo o serviço 
militar do Exército e milícias estaduais e muni
cipais. 

Art. 33. As em-barcZiçôes -de -Pescã, quer 
sejam à vela, a motor ou quer a vapor, devem 
observar as seguintes regras. 

I-To da embarcação de pesca levará à 
proa, de um a outro bordo, um dísti"co na 
borda com a letra "Z" e _o númerO da colónia 
correspom!ente, sendo que tudo será pintado 
em caracteres bem visíveis. As embarcações 
de maior porte levarão mais, na popa, o nome 
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da embarcação e o da sede da capitania em 
que as mesmas estiverem matriculadas. 

II- Os mesmos sinais qracteríst!cos_ serão 
reproduzidos de cada lado da vela grande da 
embarcação em cor conveniente e com di~ 
mensões para ficarem bem visíveis; e s_e a 
embarcação for a vapor, de um e de outro 
lado da chaminé. 

UI- Todos os instrumentos de_pesca e 
acessórios das embarcações deverão ser mar
cados com os mesmos sinais característlcos, -
além do número da embarcação. 

[V-Toda embarcaç-ão de pesca em exer
cício deve estar munida dos documentos se
guintes: 

a) arrolamento ou registro, licença anual 
(exceto a jangada), matrícula tripulação; 
• b) se for pesca de alto-mar, em lugar do 

arrolamento, deverá ter o título do registro e 
rol de equipagem. 
V- Nenhuma embarcação de pesca pode

rá armarrar ou fundear sobre as bóias, redes 
ou instrumentos de pesca da outra embar
cação, e nem suspender ou visitar, sob qual
quer pretesto, os aparelhos que lhe não perte~ 
cerem. 

VI-Se as embarcações_ que pescarem à 
linha deverão conservar-se próximas ao local 
em que as mesmas estiverem armadas, fun
deando ou pairando, conforme as circunstân
cias o permitirem. 

VII- As embarcações de pesca, não po
dem exercer a pesca nos lugares em que cau
sem embaraço à nagegação ou ao tráfego 
ordinarfo do porto. 

VIII-Nos casos de_ enrascarem as suas li
nhas com as da outra embarcação, aquela 
que as suspender não poderá cortá-las, salvo 
caso de força maior. Neste caso deverá reatar 
as ditas linhas antes de largar de novo. 

IX-As embarcações de pesca costeira, 
quando em pescaria à noite, deverão indicar 
as respectivas posições por meio de uma lw: 
branca colocada no mínimo doJs metros ad
ma da borda. 
X-As embarcações de pesca de alto mar 

obseiVarão, no que respeita a luzes externas, 
o disposto no Aviso número 40 de 12 de janei
ro de 1901, que se refere ao art. godo regufa-
mento para evitar abalroamento no mar. 

Xl-As embarcações que concorrem à 
pesca com uma certa zona não poderão lançar 
suas redes de modo a se prejudicarem mutua
mente. 

Art _ 34. As embarcações de pesca serão 
inspionadas de acordo com o Regulamento 
das Capitanias dos Portos. 

Parágrafo único. As embarcações julgadas 
em mau estado serão cassadas as matrículas, 
que só serão restituídas depois de reparadas 
e julgadas em bom estado. 

Art 35. As embarcações de pesca terão 
as lotações estabe\eddas pela natureza da 
pesca e pelos usos da mesma, fixadas oportu
namente pela Diretoria da Pesca. 

Art. 36. As embarcações que chegarem -
ao mesmo tempo ao lugar da pesca ocaparão, 
as manetes, o lado de barlavento das maiores, 
em distância nunca inferior a dnqüenta me-

tros; se as maiores quiserem colocar-se a bar
lavento das menores tomarão posição a cem 
ni.etros destas. -

Art. 37. As embarcações que chegarem 
aos lugares da pesca depois desta concen
trada pelas embarcações presentes, tomarão 
lugar a sotavento da distância nunca inferior 
a cinqCJenta metros. 

Art. 38. As embarcações que estiverem 
pescando com redes ftxaS deverão conservar
se sObre as mesmas ou nas proximidades, 
arriando as velas, a fim de 1ndicarem que se 
acham em posição. 

Parágrafo único._, As embarcações sem tri
pulante algum não guardam nem assinalam 
lugar da pesca, devendo se!" considera9as em 
abandono, podendo ser apreendidas. 

Art. 39. - O lugar circunscrito pefas redes 
_de_ uma embarcação de pesca, fica interdito 
ao aCess-o de qualquer -outra embarcação de 
pesca. 

Art. 40. Prevalecendo os interesses da na
vegação sobre os da pesca, nenhuma indeni
zação poderá o pescador reclamar por prejuí
zos sofridos, se suas redes -ou aparelhos estive
rem colocados em lugares que embaracem 
a navegação ou o tráfego de porto ou quando 
não estiverem, mesmo em outros lugares, as
sinados coavenientemente. 

Art. 41. A elaboração de pesca que haja 
-atestado e sem carregamento de peixe e não 
possa colher todas as suas redes, será auxi
liada por aquele que lhe estiver mais próxima, 
com direito esta à metade do peixe a colher, 
devendo ~:estituir a rede dentro do prazo de 
12 horas. 

Art. 42. As embarcações. de pesca não 
poderão conduzir passageiros, cargas _ou ba
gagens. A condução dos produtos da pequena 
lavoura será permitida mediante licença tri
mestral paga na capitania. 

Art. 43. As embarcações de pesca, em 
caso de accidente no mar, só devem muito 
auxílio, e a que encontrar redes ou intensilios 
de uma outra os entregará ao próprio dono 
ou à autoridade naval de sua estação. 

CAPiTULO VI 
Meios e lns_trument~s Empregados 

Art. 44. Quaisquer que sejam as denomi
nações dadas nas diversas localidades da nos
sa costa as redes, aparelhos e armadilhas de 
pescar, são esses instrumentos de pesca gru
pados em quatro categorias distintas: 

1 o redes e aparelhos ftxÕs; 
29 redes e aparelhos flutuantes: 
39 redes e aparelhos de arrasto; 
4o redes_ e aparelhos de pesca especiais. 
§ 1 o As medidas das malhas das redes 

e dos aparelhos vários corresponderão à dis
tância de nó a nó consecutivo das redes. _ 

§ 2-? --A medida de nó _a nó consecutivo 
será tomada depois da rede ter sido molhada 
por espaço de uma hora, para as que pescam 
em branco, e depois do primeiro banho de 

- tintura; para as que se aplicam tintas. 
_Art. 45. As redes_ e os _aparelhos "flxos" 

são os temporariamente presos ao fundo por 
rheio de pesos - chumbados ou ancorados. 

Pertencem a esse tipo as redes e aparelhos 
seguintes: 

1-Redes de ·•espera" ou de "barras", seja 
qual for o tipo; Com um pano a malha não 
poderá ser inferior a 30 mm; quando elas tive
rem dois ou mais panos, a malha dos panos 
exteriores-náo ·poderá ser inferior- a 50 mm. 

n-Os rJradeados de qualquer espéCie te
rão 25_ mm de espaço ou claro. 
__ III-Cóvos, matapis, cestas de junco ou pa
lha, telas ou talas de arame de malha, com 
espar-o de 20 mm. 

_N -Anzóis, linhas e espínhéis. 
Art. 46. As redes e aparelhos flutuante são 

aqueles que vão a mercê de vento, da corrente, 
çi~ onda, ou a reboque de embarcação, sem 
nunca tocar o fundo. Pertecem a e_sse tipo 
redes e aparelhos seguinteS: -

1-Redes_de cerco, com malha de 30 mm 
e altura não Inferior a oito metros. 
II-Cercadas móyeis tendo espaço ou cla

rode20mm. 
III- Redes flutuantes tendo malha de 30 

mm. 
Art. 47. As redes e aparelhos "de arrastO'' 

são as mergulhadas no fundo por meio de 
pesos colocados na parte inferior, arrastados 
por uma força qualquer, puxadas de terra ou 
do mar em embarcações. Pertencem a esse 
tipo as redes seguintes: 

Redes ··de arra~tão",_seja qual for o seu tipo 
e suas dimensões, com a malha mínima de 
30mm. 

Art. 48. As redes e aparelhos de pesca es
peciais como dà manjuba, do camarão e de 
peixes de espécie pequena, nãó poderão ter _ 
emprego diverso daquele a que forem destina
das. Pertencem a esse tipo as redes e apare
lhos seguintes. 
I-Redes denominadas sardinheiras, feitas 

de fio fino, seja qual for o tipo, --Com malhai 
do 12 mm e altura não interior a 20 metros. 

D -Redes para camarões, de fio fino, com 
malha do 12 mm e comprimento máximo 
de seis metros, para o balão, e de quatro me
tros, para o candoDlê; o balão rião -põdel-á ser 
empregado em profundidade inferior a sete 
metros. 

lU- Redes denominadas cai-cai para ca
marão, com malhas mínimas de 1 8 mm e 
comprimento máximo de seis metros. 

IV-Tatrafas para peixe, com malha míni-
ma de 25 mm, feitas com fio fino. - -

V-Tarrafas para camarão, com malhas 
mínimas de 20 mm, feitaS com fio fino e cuja. 
carapuça terá malha do 12 mm. 

. CAPITULO Vll 
Do Emprego das Redes e 

Aparelhos de Pesca 

Art 49. t permitida em qualquer época 
a pesca com anzol, em linha a mão ou espi
nhal, de terra ou em embarcação, sujeitan
do-se o pescador às prescrições do presente 
regulamento.' 

Art 50. Os pescadores e amadores po
dem usar anzóis de _qucilquer número. 

Art. _51. A pesca com redes e aparelhos 
fixos é permitidas, observadcfs as restrições 
seQuintes: 
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I- Não pode ser feita na embocadura dos 
rios, como nas barras que põem o mar em 
comunicação com qualquer bacia interna. 

U -Não pode ser feita em local que emba
race a navegação e o tráfego do porto. 

m- Deve ser assinalado o local em que 
estiver funcionando, por meio de sinal visivel 
na distância mfnima de 1/2 milha ou pela pre
sença de embarcação guarnecida. 

Art. 52. A pesca com redes flutuantes é 
permitida em todos os tempos e lugares, sem 
barrar rios, cursos d'agua, etc., entradas de 
lagoas. etc .. atendendo ainda à restrição con
signada no art. 54. 

Art 53. O empregO-daS fedes e àparelhos 
de arraste é proibido na pesca interior, na flu
vial e nas lagoas. 

I-Nas praias batidas de fora na costa, será 
permitida a pesca com redes de arrasto, puxa
das a mão. 

ll-Nas paragens em que existem bancos 
de ostras, não poderão ser usadas redes de 
arrasto a menos de 500 metros de distância 
dos ditos bancos. 

DI-As embarcações a vapor destinadas à 
~ca podem usar redes de arrasto e apare
lhos rascantes, para a captura. do peixe, da 
distância de três milhas da costa, puxando 
para o largo, contadas para fora das linhas 
retas que unirem as pontas mais salientes do 
litoral, distantes no máximo dez milhas umas 
das outras. 

Art 54. As redes e aparelhos destinadoS 
à captura dos peixes de espécie miúda, da 
manjuba, camarões, crustáceos etc., podem 
ser empregados para colher o necessário para 
isca, em todo tempo, obrigados, porém os 
pescadores a tirar Ucença-especial nas capita
nias dos portos ou estações delas dependen
tes. 

Parágrafo único. É proibido comerCiar 
com o produto da concessão deste artigo, fi
cando os contraventores. vendedores ou com
pradores sujeitos à multa de 50%, e bem as
sim a perda do pescado. 

Art. 55. T ada espécie de pesca, por qual
quer processo que seja, a menos de três mi
lhas da costa, pode, em uma determinada ex
tensáo d"água, ser temporariamente proibida, 
desde que se reconheça necessária essa inter
dição, para salvaguardar a reprodução das es
pécies, a conservação dos óvulos e dos peixi
nhos. 

Parágrafo único. A interdição será pronun
ciada sob proposta motivada do inspetor de 
Portos e Costas, ou a requerimento dos pesca
dores, informado pela autoridade competente 
local. 

CAPtrULOVID 
Das Épocas de Pesca 

Art. 56. A pesca com anzol é permitida 
em qualquer ocasião. 

Art. 57. A pesca com redes ou aparelhos 
destinados à captura do peixe fica subordi
nada em cada localidade ou zona mar'rtima 
às disposições emanadas da lnspl;:'toria de Por-

tos e Costas, a qual as formulará de acordo 
com a Diretoria da Pesca. 

Parági'afo úniCo. Tais disposições, uma 
vez aprovadas pela tnspetoria de Portos eCos
tas, serão consideradas como s_e efetivamente 
estivessem previstas pelo presente regula

mento. 
Art 5& Sendo o fun desta regulamenta

ção preservar as melhores espécies comesR 
tíve_is que povoam nossas águas, o período 
das desovas, principalmente dos peixes de 
maior vãlOr mercantil, será o peóodo de inter
dição da pesca. 

CAPtrULO IX 
Prolbic;ões Gerais sobre a Pesca 

Art. 59. O uso clã áfriamite ou de· Outro 
qualquer explosivo na pesca é rigorosamente 
proibido em todo tempo e lugar. 

Art. 60. O uso de substâncias tóxicas ou 
não, que possam_ servir par~ matar ou entor
pecer o peixe, é da mesma forma proibido 
em lodo tempo e lugar. 

Art. 6]. E proibida toda pesca, seja qual 
for o meio empregado, nas proxlmidades das 
descargas dos esgotos das matérias fecais ou 
de hospitais, em distância menor de 500 me
tros em tomo da boca do tubo de descarga. 

Art. 62. Será proibida a pesca de certos 
peixes em épocas determinadas, proibições 
que irão sendo tomadas públicas e efetivas, 
à medida que o regime dos ditos peixes for 
sendo estabelecido, de acordo com a ciência 
e a observação. 

Art 63. Ê. proibido apanhar, comerciali
zar, guardar ou destruir de qualquer maneira 
os ovos de peixe, moluscos ou crustáceos, 
e bem assim as espécies comestíveis de pei
xes, moluscos ou crustáceos que não hajam 
atingido as dimenções determinadas pela Di
reteria da Pesca. 

Art. 64. É proibido pescar, vender, com
prar, transportar e empregar em qualquer uso 
peixes que não tenham o comprimento deter
minado pela Diretoria da Pesca. 

Parágrafo único. Todos os ditos peixes, 
exceção feita dos que na idade adulta não 
atingem a esses comprimentos, acidental
mente colhidos nas redes ou aparelhos, de
vem ser imediatamente lançados ao mar. 

Ait 65. As cercadas ou currais de peixes, 
fJXos, de qualquer denominação, são proibi
dos. 

Art. 66. Não podem ser lançados nas 
águas interiores oS detritos das fábricas ou 
resíduos de óleos dos navios. 

Art. 67. É proibfdo desalojar os peixes ou 
outros seres marinhos quaisquer, batendo nas 
águas ou nas bordas das embarcações. com 
varru:.!, com bambus ou outros instrumentos, 
arremessando pedras ou outros projétis, com 
o fim de impeli-los por esses meios a irem 
de encontro às redes. 

Art. 68. Ê. proibido pescar junto ou-próxl
mo·-z.s pedras pelo processo denominado ca
tuqtie ou de arco. 

Art 69. É permitido o uso de fachos ou 
luzes de qualquer natureza na pesca, desde 
que não embaraCem a navegaçio. 

Art. 70. Ê. proibido impedir a livre entrada 
e saída dos peixes e outros produtos marinhos, 
cercando com redes, pares ou armadilhas de 
qualquer espécie ou denominação as barras 
das baías, portos, enseadas, lagoas, rios, ria
chos e canais, o das circunvizinhanças dos 
-ditos lugares, bem como os mangues. 

Art. 71. É proibida a pesca com redes ou 
aparelhos de arrasto nas lagoas, nos rios, ria
chos e canais em comunicação com o mar, 
exceçáo feita pelos aparelhos especiais nas 
ocasiões de pesca de ostras e mariscos. 

TfTULOII 
Pescas EsPeciais 

·· -- .. CAPfr_GLO I 
Da Colheita dos Moluscos 

Art. 72. A coihe"ita das ostras ê livre aos 
pescadores matriculados, observadas as pres
crlções seguintes: 

1-As ostras serão somente exploradas nas 
águas determinadas, depois da necessária 
aprovação daDiretoria da Pesca. 

n-Não podem ser vendidas ostras de di
mensões menores de 5 cm de diâmetro M 
-concha. 

IT!- Na cólhEiita da ostra em bancos sub
mersos, não pode ser emPregada draga, cujo 
ferro .que f1lSCa o fundo tenha mais _de um 
metro de_ comprimento e toda guarnição de 
ferro o e peso de nove quilos. 

IV-As ostras de tamanho não vendável 
s-el-ão lançadas na água no lugar dá Pesca, 
ou, se a escolha se fizer no porto;serão levadas 
ao local indicado pela repartição competente, 
por conta dos pescadores. 

Art. 73. _Os bancos de ostras serão de
marcados por meio de balizas ou boias, e ne
nhuma jazida não assinalada por estes meios 
poderá ser explorada. 

Parágrafo único. A d~marcação será feita 
por autorização da capitania com ciência da 
Diretoria da Pesca e às expansas dos pesca
dores. 

Art. 74. É proibido a exploração direta 
campos naturais de ostras. Esta s6 pOderá 
ser permitida Por meio de coletores. 

Art. 75. Descoberta uma nova jazida, o 
pescador que a houver feito levará o fato ao 
conhecimento da autoridade marítima do lo-
cal mais próximo. _ 

Art. 76. J:: proibid") a pesca com redes de 
arrasto, não só sobre os bancos naturais de 
ostras como também a menos de 500 metros 
nos locais em que estejam dispostas fachinas 
ou outros engenhos coletor ·s. 

Art. 77. E expressamente proibido a pes
ca nos parques particulares de ostricultura. 

M __ 78. É proibido largar âncora sobre os 
bancos de ostras devidamente demarcados 
e, bem assim, lançar sobre os mesmos imun
dices, lastro de navios, varr_eduras de porão, 
cinzas de fornalha e quaisquer outros detritos. 

Art. 79. Os capatazeS verificarão as de
marcações das ostreiras e se estão devida
mente determinados os seus ~mites extremos 
pelos interessados. 
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Art 80. t: proibido colocar fachinas e ou
tros aparelhos coletores de ostras pequenas, 
sobre os bancos e nas proxímidades, para re
colher as que dali se destacam, afim de serem 
levadas a viveiros especiais, desde que não 
embaracem a navegação. 

Art 81. I:: proibido_ extrair_ para alimenta
ção moluscos aderentes às_ cat:eJJas das em
barcações e às estacas forradas de metal. 

Art. 82. É livre a colheita dos marisç.os 
em lugares determinados por autoridade ma
rítima competente. _ - -

Art. 83. Os bancos· de méiDSJ:OS serão assi
nalados com estacas ou bóias nos seus limites 
extremos pela repartição competente e por 
conta dos interessados na colheita; sua explo
ração será sujeita às seguintes regras: 
I- Os bancos de mariscos que descobrem 

serão explorados empregando-se instrumen
tos que não os arranquem a punhados. 

n-Nos bancos que não descobrem pode
rão ser empregados rascadores ou dragas, cu
jo ferro rascante não seja maior de:_uJTI metro 
e que todo o aparelho não pese mais de nove 
quilos. 

III-A pesc:a dos mariscos é-permitida em 
todo o temp6, obrigados os que a exploram 
a conservar os ban_cos com estado de limpeza. 

IV- É proibido lançar nos- ba_hcos de ma
riscos imundtcles de_ qualquer natureza e, bem 
assim, lama ou detritos de rios. 
V-Não é permitido para colher mariscos_ 

levar ao local da colheita carroças ou_ outros 
veiculas, nem animais de tração. - _ _ , 

VI-É proibida a colheita antes do nascer 
e _depois do pôr do sol .. 

CAPITULO II 

Das Algas e Plantas Marinha 

Art 84. As algas e plantas marinhas en~ 
centradas no litoral ou nas praias podem ser 
coibidas livremente por qualquer pessoa. 

Art 85. As embarcações empregadas na 
colheita de algas ou plantas marinhas, fora 
do litoral e das praias, serão consideradas co
mo de pesca e seus tripulantes como pesca
dores, pelo que aquelas deverão ser arroladas 
ou registradas e estes matriculados. 

Art. 86. -A colheita das algas ou plantas 
marinhas fixas no fundo_das águas ou aderen
tes aos rochedos, só será permitida aos pesca
dores matriculados fora do interior dos portos, 
em épocas- determinadas pela Diretoria da 
Pesca. 

Parágrafo ónico. É proibido colher em 
qualquer tempo as ervas ou plantas marinhas 
aderentes às muralhas, cais, obras de alvena
ria, barragens, etc., construfda nos portos, rios, 
.canais e lagoas. 

Art 87. As algas ou detritos marinhos co
lhidos nas redes de pesca serão lançados ao 
mar pelos pescadores, quando colherem as 
suas redes. 

Art. 88. _A extração de algas e plantas ma
rinhas só pode ser feita de dia e, bem assim, 
o transporte marítimo e fluvial das mesmas. 

Arl 89. O uso dos_ mangues só p·oderá 
ser feito obedecendo às disposições do Decre
to n914.596, de 31 de março de _1920. 

.. -CAPITULO Ir! tina e com os cintos de salvaçãt? e manti-
Dos CrUstáceos mentos e aguada jt,~lgados necessários pela 

autoridade local competente. 
Art. 90. É livre a pesca de lagostas, cama- Art. 101. Nenhuma embarcação de uma 

rõe:s, caranguejos, siris e outros crustáceos armação pode pof quãfqUer roi-ma-, impedir 
comestíveis, dentro das prescrições deste re- a manobra das embarcações de outra arma
guiamento e das instruções oportunamente ção, fazer qualquer ruído para espantar a ba-
emanadas da Diretoria da Pesca. leia ou prejudicar a arpoação. 

Art, 9-1. A$. lagostas menores c;le 20 cm Art. 102. Quaildo os patrões dãs erribar-
de comprimento e os camarões menores de caçôes pertencentes a diversas armações fize-
8 cm, medidos da cauda, deverão ser soltos, rem sociedade para arpoar uma ou mais ba-
e ~m assim, os caranguejos e siris que não leias, será o produto da pesca ~ividido em 
tenham atingido ao desenvolvimento. de 5 cm, partes iguais pelas armações a que perten-
no sentido da maior dimensão do caso. Tam- cerem as embarcações. 
bém serão sohos os crustáceos de qualquer Art. 103 .. Se _o patrão de uma embarca-
tamanho que forem encontrados ovados. ção, tendo_já arpoado uma baleia, pedir o auxí-

Parágrafo ónico. A pesca de siris para isca llo q~ embarcações de_ ÇlUtra armação para 
não está subordinada à dimensão- dos mes- segurá-la ou matá-la e este for prestado, o 
mos, bem como a de camarões, ficando su- produto da pesca será dividido em partes 
bordinados os_contraventores às disposições iguais pelas embarcações. 
do parágrafo único do art 54. Art. 1 Q4. Quando uma embarcaç~o en_-

CAPITULO N centrar uma baleia já arpoada por outra, per
tencente a diversa _armação, que por qualquer 

Das Tartarugas circunstâncias, não a pode acompanhar nesSa 
Art. 92. -A pesca das tartarugas não pode - -OCasião r cOnservando, porém, é.irida a baleia 

ser feita de setembro a dezembro: o respectivo arpáo, o produto da baleia será 
Art. 93. A obstrução de canais, lagos e dividido em partes iguais, entre a embarcação 

pequenos rios ou igarpés, para a pesca da que a arpoou e aqu~la que a houver encon-
tartaruga é proibida, s_ob pena de 200$ de h-ado. - - -
multa. Art. 105. -Quando a bordO~ de urTiã" errihar-

Art- _94. É proibida a pesca das tartarugas c~Çãõ, em -p-eSCa, ~lgu_m dos tripula~tes cair 
na época em que elas procurarem as praias ao mar, ó patrão fará cessar imediatamente 
p~ra desovar, e _quando nelas depositarem os a pesca, mandando cortar a linha, se assim 

__ ovos. _ _ . for_ preciso; e _pcupar-se exclusivamente em 
Arl 95. - É exPr'essamente proibido: - faZer i-eCo lhe r o tripulante caído ao mar, ernbo-
1-_Apanhar de qualquer maneira, tartaru- ra esteja prÓXima outra embarcação. 

guinhas menores de 20 cm, me di das da linha Art. l06. Cada tripulante -de embarcação 
•média longitudinal do casco, da cabeça à cau- que for para o mar, terá um cinto _de salvação. 
da, desde que seja de espécies de maior de- Parágrafo único: O patrão da embarcaÇão 
senvolvimento. Multa de 1 OO_$_QOO; é o responsável pelo uso dos cintos de salVil-
II-0 uso de_redes com a malha menor ção e por todos os tripulantes. 

de 40 cm para a pesca de tartarugas multa 
de 200$, apreensão e inutilizaçã.o das redes; 

m-o processo da pesca de tartarugas por 
meio_ da ba~ção, multa de 100$000. 

CAPITULO V 

Da Pesca da Balela 

Arl 96. Armação de baleeira ou Coioli.ia 
denomina-se ao conjunto das embarcãÇões 
e mais material necessáiio à PC§Ca dos cetá~ 
ceos em alto mar e extração de seus produtos, 
pertencentes aos pescadon;$ colonizados. 

Art. 97. Para que uma "''armação'~ possa 
funcionar é indispensável "que possua, pelo 
menos, duas embarcações aparelhadas con-
venientemente. --

Art. 98. o-emprego ,.do arpão não mar
cado tirará o direito a qlieJlquer declaração so
bre o arp_oamento._ 

Arl 99. Só é·perm.itido empi-egar na peS~ 
ca de baleia embarcação de tonelagem bruta, 
superior a duas toneladas métricas. 

Parágrafo único. As embarcações serão 
vistoriadas anualmente antes do início da pes-
~. .. 

Arl 100. Não é permitido ir à pesca da 
baleia uma embarcação sem estar devida

- _mente aparelhada para o serviço a que sedes-

CAPITULO V! 
Da Tripulação das _En_lb_arcações para 

_ ----'- ___ a Pescã da Bãlela 

Arl 107. -A tripulação de um embarcação 
a vela compõe-se de: 

1 patrão, com carta de "patrão de pesca"; 
1 arpoador; 
6 remadores, pelo menos. 
Art. 108. É proibido que a erribarcação 

se faça ao mar com lotação diferente da que 
lhe for marcada, pela autoridade naval compe
tente e admitida indivíduos estranhos à sua 
tripu1ação. 

_Art. 109, Par<lexerceroscargosdepatrão 
e arpoador é preciso ter a respectiva carta. 

Parágrafo óniCo. As cartaS serão dadas pe
- las capitanias, aos indivíduoS· que, por docu

mentos e por exame, se mostrem habilitados 
a exercer tais furlÇões. - - -

Art. 11 O. O exame para patrão ou arpoa
dor será prestado perante a autoridade marí~ 
tima competente e dos indivíduos, designadoS 
por essa autoridade, que estejam servindo ou 
tenham seJ:Yidg __ como patrões ou arpoadores. 

Art. 111. Se, por motivo justifiCado,_ não 
puder seguir embarcação o respectivo patrão, 
é permitido fazer-se substituir por indivíduo 
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dev1damente habilitado, que assuma a respon
sabilidade de patrão, precedendo, porém, li
cença da autoridade m~rítima comp~tente. 

Art. 112. -Os tripulantes que além do pa
trão e do arpoador, guarnecerem uma embar
C~Ç,_ão deverão ser pescadores matriculados. 

CAPITULO Vil 
Das Soldadas 

Art. 113. Os tripulantes das embarcações 
vencerão as soldadas diárias e percentagens 
sobre o aceite, ambar e barbatanas, segundo 
o ajuste feito, que será exa-rado no rol de equi
pagem, mencionando-se, também nele, quan, 
to às percentagens, o prazo em que devem 
ser pagas. 

de multa equivalente à metade do valor da 
baleia. 
_ Art. 122. A aplicação de qualquer das pe

nas cominadas nos artigos precedentes, não 
excluirá _o procedimento criminal que deve ter 

_lugar, segundo os casos. 
Art. 123. Qualquer autoridade, marítima, 

militar ou CiviJ, no mar ou em terra, que houver 
presenciado infração às disposições des_te re
gulamento, imediatamente deverá levar o fato 
ao conh~címento da ~L)toridade naval compe

- tente, a fim de que seja dada a providências 
conveniente. 

Art. 124. As prescrições deste regula
mento são aplicáveis. tanto à pesca da ba)eia 
como à de outros grandes cetáceos. 

Art 114. As questões sobre os pagamen-
tos serão resolviQ.as na Capitania Ól,l autori- TÍTULO III 
dade dela dependente, à vista das contas de CAPITULO ÚNICO 
venda e dos ajustes feit<;':s ou dos usos Jaç;;ai13. Da Proteção à Pesca 

CAPÍTULO VIII Art 125. Aos brasileiros que, sós o_u asso-
Penalidade na Pesca da Baleia dados em forma de: coJônia_de pescadores, 

ou de outra qualquer, quiserem explorar a pes-
Art 115. O patrão que sair para a pesca- ca ou indústrias dela resultantes, no litoral, 

da baleia, não estando a sua embarcação devi- nos rios ei,3goas do domínio federal, o Gover- · 
damente aparelhada, incorrerá na multa de no poderá_ conceder, oS seguintes favores: _ 
1:000$; em caso de reincidência, a pena será [-concessão de: marinhas e terrenos pú-
elevada ao dobrq·. _ _ _ _ ... . bl~cos nas costas da terra firme e nas _ilhas, 

Art. 116. O indivíduo que, sem carta_d_e de acordo com o decreto n<? 14.594, de 31 
patrão, embarcar como tal em umª embar- de dezembro de 1920; -para a fund~ção de 
cação- para ir à pesca da baleia, incOrrerá na estabelecimentos industriais de pesca; 
mu1ta de 500$, que Será -dobrada_ em caso O-redução dos direitos aduaneiros à me-
de reincidência, bem assim, o proprietário da fade, a pescadores colonizados, para a impor-
embarcação. ____ mção das duas primeiras embarcações de 

Art 117. O patrão ou arpoador que em- -Pesca, movidas a rÍláquina ou motor e exclusi
prestar sua carta a outrem, incorrerá na. pena vamente destinadas à pesca pelas suas dispo
de suspensão da carta por seis meses e paga- sições internas e instalações. por intermédio 
menta da quantia de 500$ para a Caixa de da Diretoria da Pesca; 
Socorros da Pesca, e_ o indivíduo q_ue _d~la lD- isenção de todos os dtreitos de irilpor-
se houver servido sem direito, incorrerá na tação para as redes, linhas, fios, anzóis e mais 
multa de 5QO$QQO. aparelhos de pesca, que não possam ser fabrl-

Art 118. O patrão que admitir na tripula- cados no País,-e-beffi assim para âs"iriáqü1iiãs 
ção de_ sua embarcação indivíduos que não e a matéria-prima necessária à confecção dos 
estejam no rol de equipagem, incorrerá na instrumentos de pesca acima mencionados; 
multa de 50$-; -por individuo não constante que llão tenhain similar, no Pãís, deSáe que 
dele. ?ejam impof!.ados pela Diretorla da Pesca.: 

Parágrafo único. Na reincidêilCiã. ser-lhe-à IV-isenção de todos os direitos aduanei-
retirada a carta de patrão pelo espáço de sets ros para os motores marinhos, máquinas, apa-
meses. relhos e mais material necessário ao início 

Art. 119. O patrão que consentir que a dosseMçosdapescaedeconservadopesca-
sua embarcação pratique qualquer dos atos dQ_ ~ aproveitamento industria] dos produtos 
proibidos neste regulamento, será privado da aquáticos, desde que sejam importados pela 
respectiva carta por três meses e no caso de Diretoria da Pesca; 
reincidência por seis. _ _ __ __ V- faculdade de sair ~Yremeilte do porto 

Art 120. No çaso de se reconhecer que ou entrar tanto de clia como de noite, sendo 
uma embarcação, que houver encontrado avisada a autoridade naVal a que estiver afeto 
urna baleia arpoada, lhe subtraiu o arpão para o sérviço da pesca, na forma do estabelecido" 
assim tirar à embarcação que a arpoou o direi- no art. 31 e parágrafos. 
to que tem à metade, jnçorrerá o_ patrão na Art 126. A concessão dos favores daS ali-: 
multade1:000$,perdendoasuaembarcação neas IV e V do artigo acima será extensiva 
o direito à metade que lhe pertencia, o qual às companhias ou empreSas que estiverem 
reverterá a favor: da C;l~ de Socorros da Pes- funcionando na indústria da pescã, deSde que 
ca. _ __ _ só te!1ham i1aci0nªis ou estrangeiros natUrali--

Art. 121. O patrão que não der execução zaaOs err:i sua di_reção administrativa. -
ao disposto no art. 105, incorrerá na pena Art. 127. A concessão dos favores_ cons: 
de suspensão da carta por um ano, além do tairtes-do art. 126 será feita mediante _contra_to, 
que lhe possa advir da ação da justiça pública. Iavrad9 _na Diretoria da Pesca, no qual a com-

Parágrafo único, O patrão que deixar de panhia ou emPresa coiTcessionária obfigaf-
cumprir o disposto no art 104, será passlvel se-á: -

1-a não empregar estrangeiros em núme
ro superior a um quinto dos seus fundÕnáriOs 
em terra; 

D_---:-_a recebere sustentar, C()IJlO aprendizes, 
os filhos dos pescadores orfãos, que lhes_ fo· 
rem remetiÇ_ps_ pela Diretoria da Pesca. ó nú
mero e a idade mínima desses m~ores ~erao 
fixados no contrato, segurydo a importância 
da empresa; 

Jll- a presta.r a esses menores a instrução 
prática da indústria exercida peJa companhia 
Oll empresa; - - --

IV -a pagar aos ditos menores, no segun
do ano e s_eguintes, os_salários que houverem 
sido fixados no contrato de que reza o arl 
127, os quais serão independentes dos encar
gos da condição anterior; 

V- facilitar à Diretoria da Pesca ... ~ aos seus 
delegados a visita aos seus estabeledmentos; 

VI--:-a c_ontribuir aJ:tualmente com a quota 
de 1% do luç_ro líquido atê-100:000$ e mais 
112% do que exc~der, para o pãtrimônio da 
Caixa de Socorros de Pesca. 

M. 128. Anãoobservânciadasdáusu1as 
supra referidas será punida pela imposição 
de- multa atê 1:500$, conforme as circuns
tâncias, que atenuarem os agravarem a falta, 
a juiZo_ do inspetor ~~ Portos e Costas. 

Parágrafo único. M.otivará a multa a in(ração 
isolada de qualquer das _condições previstas 
no arl 127, tanto quanto o se:u conjtJ)lto. 

Art. 129. Os _terrenos ·de que trata o § 19 

do art. 125, serão concedidos para a fundação 
de colónias de pescadores, mediante petição, 
feita pela Confederação Geral dos Pescadores, 
dos terrenos de marinha e púb~cos, MS ilhas 
ou nas costas de terra firme, depois de medi
dos e demarcados por empregados manda· 
dos pelo Governo, obedec_end_o às dtsposições 
dos decretos n~ 14.594 e 14.596, de_31 de 
dezembro de J 920. -

Art. 130._ Para o' efetivo gozo da isenção 
de direito para os objetos importadoS, indis
pensáveis ãõ trabalho das colónias supr~ditas, 
a Confederação Cieral dos Pescadores apre
sentará anualmente ao Ministério da Marinha, 
por intermédio da Diretoria da PesCa, a relação 
desses objetos, especificando sua qualidade 
e- justifica~do a quantidade que terão de im· 
portar no ano se_guinte. 

Art. 131. Verificando que qualquer con~ 
cessionárlo vendeu objetos importando com 
isenção de direitos, incOrrerá na sanÇãO das 
penas cominadas aos contrabandistas. 

Art. 132. As companhias ou empresas 
apresentai'ão ànualllJenté à Diretoria da Pesca 
uma relação no_rninal dos seus empregªdos: 
Ne_s_sa_relação, porém, além do nome, especi
ficar-se_-ão a idadé, n-aturalidade, illiação, esta
do ciVIl, fllnção e todos-os sinais característicos 
dos referidos empregados, 

Art. 133. A companhia ou empresa sujei
~~~~e.â-á-deixar eXalpinar os s~us_ es~beleci
mentos_ pelo representante da Diretoria da 
Pesca, exame que se estenderá a tudo quanto 
à mesma diretoria possa interessar. 

Art -134. Nas bafas, lagoas, ensead!'l_s_ ou 
ainda nos mares da costa, bem como nos 
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rios, as colônias de pescadores não prejudi
carão, de modo algum, nem impedirão o exer
cício da pesca aos pescadores amadores, de
vendo-lhes prestar todas os aUXJ1los de que 
porventura carecerem. 

Art. 135. O desenvolvimento do Serviço 
da Pesca e Saneamento do Litoral, será garan
tido por uma verba de rubrica - "Pesca e 
Saneamento do Utoral", que fará parte da lei 
anual. 

I-A verba a que se refere este artigo será 
proposta anualmente pelo inspetor de Portos 
e Costas ao MinistériO da Marinha, ateli.dendo 
às necessidades do serviço da Pesca, de modo 
a estimular sempre o seu desenvolvimento. 

II- Nas Capitanias dos Portos dos Estados 
que votarem awálios para essas serviços, se
rão arrecadadas as quantias correspondentes 
para serem enviadas à Caixa de Socorros da 
Pesca 

III-A aplicação da verba de quaisquer 
quantias destinadas ao deseiwolvimento do 
serviço da Pesca, s_erá feita de acordo _com 
as instruções da,das pela lnspetoria de Portos 
e Costas e poderá também abranger: 

a) a compra de aparelhos e utensfllos de 
pesca para a Confederação Geral dos Pesca
dores, a fim de _serem cedidos por esta, me
diante pagamento a prazo, aos pescadores 
quites com as suas colônias, com as garantias 
de direito e sob a fiscalização da Diretoria da 
Pesca; 

b) a adiantamentos de quantias- necessá
rias à compra de embarcações de pesca, seus 
reparos ou adaptações, pagas por prestações 
mensais, a juízo da Dlretoria da Pesca 

Parágrafo único. Em tód<! a escrituração re- -
Iativa aos créditos para o desenvolvimento do 
Serviço da Pesca e Saneamento do Utoral, 
observar-se-ão precisamente as normas pres
critas pelo Código de Contabilidade Pública. 

TITULON 
CAPITULO! 

Da Fiscalização da Pesca 

Art. 13fi A pesca pára tódos os efeitos, 
ficará sob a administração do Ministério da 

'Marinha. 
Art. 137. Para auxiliar os serviços admi

nistrativos da pesca será_ criada na lnspetoria 
de Portos e CóStas uma DiretOOa da PesCa, 
lotada com o pessoal marcado no regulamen
to respectivo. 

Art 138.- A InSpetoria de Portos e Costas 
serão enviados todos os papéis relativos a as
simtos de pesca, os quais depois de estudados 
convenientemente e informados, serão enca
minhados_a_o Ministro da Marinha para os devi
dos fins. 

Art. 139. A inspetoria de Portos e Costas 
para fiscalização da pesca, conhecimento de 
paragens abundantes de peixes e mats estu
dos relativos à piscicultura e à pesca, serão 
fornecidos navios próprios para o desempe
nho de tais missõcll, os quais farão parte de 
quadro dos navios da Armada, embora este
jam sob a jurisdição daquela inspetoria. 

Art. 140. Para os estudos que se referirem 
à pesca e à piscicultura, empregar-se-á, sob 

a direção da Difetoria da Pesca, uma parte 
da verba destinada ao desenvolvimento da 
pesca e saneamento do litoral. 

Parágrafo único. Nas despesas que pude
rem ser feitas em obediência a este artigo, 
estaO incluí9as as aquisiÇões de peixes para 
reprodução e tudo quanto se relacionar com 
a piscicultura natural e artificietJ. 

CAPITULOU 
Da Polída da Pesca 

Art. 141. A polícia superior da pesca será 
exercida em cada Estado pelo capitão dos 
portos ou seus _aUXIliares. 

Art 142. Os capitães dos portos, naquilo_ 
que não estiver previsto por este regulamento 
e depois de o_uvir a lnspetoria de Portos e Co_s
tas, determinarão, por meio Qe editais, afixa
dos nos lugares_ públicos mais convenientes, 
as medidas de polícia, ordem e precauções 
próprias a impedir os acidentes, prejuízos, ava
rias é colisões, para garantia do livre exerdcio 
da pesca e conservação qa fauna. 

Art. 143. Os riavios de guerra e as autori
dades de Marinha em _comissão nos Estados, 
deverão auxiliar os capitães dos portos em 
suas requisiç:Oes sobré assuntos de polícia da 
pesca. Na falta de forças de Marinha, o capitão 
dos portos requisitará ao Ministro da Marinha, 
por intermédio da Inspetoria de Portos e Cos
tas forças do Exército ou estadual, segundo 
o cas_o, para tomar efetivas as suas _ordens 
sobre a polícia da pesca. 

Art. 144. Os_ capitães dos portos nomea
rão capatazes para exercerem a vigilância da 
pesca nas localidades que julguem convenien~ 
tes, ouvindo a esse respeito a Tnspetoria de 
Portos e Costas. 
I-Esses capatazes deverão ser escolhidos 

de preferência entre os marítimos matricUra
dos. 

n-Os ditos capatazes poderão ser remu
nerados por conta da verba pesca e sanea
mento do litoral, ajuízo da Tnspetoria de Portos 
e Costas. 

Art. 145. As infrações do pfesente regula~ 
menta nos Estados da União será, Investiga
das e verificadas pelos capitães dos portos, 
delegados, agentes, capatazes e subcapatazes. 

§ 1 ~ Se as infraçóes âlsserem resPeito à 
vell.Cfa, aO trarisporte de 6vulos, peixinhos, pei
xe, crustáceos oÜ moluscos, sem as dimen~ 
sões pres_critas para o _COI'l'!ércio, poderão ser 
denundi:i:daSPQr-(jUalquer pessoa. _ 

§ 29 A polícia da peSCa -pOderá ~er levada 
pela autoridade naval competente, às embar
cações, estabelecimentos de pesca, viaturas, 
mercados, depósitos, etc. 

Art 146.: ·c:ruando os navios de guerra ou 
_ as suas embarcações testeniunharem alguma 

infração- às disposições regulamentares da 
pescã, os Comandantes respectivos farão 
apresentar o infratõf à autoridade marítima 
competente da localidade mais próxima, _ 
acompanhado da comunicação escrita do 
ocorrido. 

Art. 147. Conhecida a lnfração, o fundo~ 
nário que_ a houver presenciado ou dela houver 
recebido informação, lavrará o auto de infra-

çõo e u assinará, fazendo~o chegar o mais 
breve possível, às mãos do capitão dos portos 
da sua circunscrição, independentemente das 
medidas de segurança que desde logo houver 
tomado em virtude de disposição legaL 

.A.rt. 148. Para os casos em que se tratar 
.simplesmente de uma contravenção à polícia 
da pesca, mas sim de delitos comuns, ajurisdi· 
çõo competente é a autoridade judicial à qual 
o capitão dos portos, ou os seus delegados, 
fora da sede da capitania, instruirão com o 
competente corpo-de delito, limitando-se nes· 
ses casos a aUxiliar a polícia local à apuração 
das provas na captura do delinqüente e_ arreca· 
dação da embarcação e dos utensílios da pes· 
ca. 

Art. 149. Das decisões dos capitães dos 
portOs liaverá recUrSo para o lnspetor de Por
tos e Costas e deste pcira o Mínistro da Mari· 
nha, que decidirá afinal. 

Art. 150~- Intimada da sentença a parte, se 
esta não se conformar com ela, fará dentro 
de cinco dias a deClaração de que vai recorrer, 
para que se obseiVe o disposto no artigo ante· 
rior. 

Art. 151. O processo será sumário, sendo 
escrivão o secretário da capitania. A forma 
do processo s_erá de acordo _com a do Regula· 
mento das Capitanias. 

Parágrafo único. - Quando se tratar de mul
ta, a parte entrará com a quantia correspon• 
_dente, _antes de interpor o recurso. 

TITULO V 
Da Pesca Fluvial 

CAPÍTULO! 
Especlftcações 

Art. 152. Para todos os efeitos do presen~ 
té regulamento, entende-se por pesca fluvial 
a exercida nos cursos e bacias de água doce 
até onde acaba o domítilo da pesca maritima. 

Art. 153. Para todos os efeitos ficam der .. 
rogadas todas as leis e regulamentos emana· 
dos de qualquer outro poder, sobre matéria 
de pesca fluvial, da competência do Govemõ 
Federal. 

Art. 154. São permttídà"s as redes ftxas ou 
flutuantes, não- exCedendo ém comprimento 
aos dois terços da largura da superfície líquida 
dos cursos d'água, nos pontos em: que estive· 
rem sendo empregadas, atendendo ao dispos-
to no art. 70. -
. Art. 155. Só poderão ser empregadas si· 
multaneamente, na mesma margem ou em 
ambas1 redes em distância pelo menos tríplice 
de seu desenvolvimento. 

Art. 156. As redes flX8s empregadas na 
pesca fluvial não poderão permanecer mais_ 
de 24 horas no mesmo lugar. 

Art. 157. ApeScacomredesouaparelhos 
permittdos fica subordinada em cada __ rio ou 
curso d'água, às disposições espeCiaiS fuma· 
das pela biretotia da Pesca, qu~ a poderá proi~ 
bir em determin~do tempo e lugar. 

Art. 158. Para que a proibiÇão de pescar 
em dados lugares ou em determinado temPO 
seja efefivá, sei'ão aftxadoS editais nos lugares 
mais convenientes, declarando desde quando 
e atê_ quando deverá ficar suspensa a facul· 
dade de pescar. 
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Art. 159. I:: proibido ocupar com paris e 
qualquer outro aparelho mais de metade dos 
cursos d'água. 

Art. 160. t. proibido desviar as águas para · 
levar peixes a fácil captura no interior das terras 
circunvizinhas. 

Art. 161. É proibido revolver o fundo ®s 
águas e cortar as ervas e raizes por elas banha-
das. ~ __ _ 

Art. 162. As embarcações que não forem_ 
destinadas à pesca não poderão ter a bordo 
redes ou_ aparelhos especia_is. salvo o disposto 
no art. 10 deste_regulamento. 

CAPITULO II 
Pescas na Amazônia 

Art 163. A pesca nas águas fluviais e la
custres do domínio da República dos Estados 
Unidos do Brasil, tanto no Estado do Pará, 
como no do Amazonas e ainda no Territ6rio 
do Acre, em relação ao peiXe-boi, píran.iCu, 
etc., ficará subordinada às i115truçães especiais 
que forem oportunamente publicadas pela Di
reteria da Pesca e às seguintes regras: 
I-Peixe-boi: A pesca do peixe-boi só é per

mitida a arpão e no tempo em que não está 
em procriação. O contraventor incorrerá na 
multa de 30$ a 50$; em caso de reincidência 
fncorrerá no dobro da mu!ta e na apreensão 

· do material de pesca. 
n-As demaiS espécies: É proibida a pesca 

durante o tempo da_ desova. A pesca pode 
ser feita a arpão ou anzol em espinhei e à 
rede de malha no mínimo de 30 mm. O con
traventor da primeira parte sofrerá a multa de 
30$ a 50$ e o da segunda parte à multa de 
]0$ a 30$; em caso de rein.cidência incorrerá 
no dobro da multa e na apreensão do material 
de pesca. 

TITULO VI 
CAPITULO! 

Contraveoções e Penalidades 

Art. 164. O_ estrangeiro encontrado no 
exercício da pessoa marítima, fluyial ou lacus
tre é passível da multa de 1:000$, apreensão 
da embarcação e dos utensílios da pesca, 
mesmo que lhe não pertençam. 

Art." 165. O pescador de profissão não 
matriculado ou amador não licenciado, en
contrados em exercíci_Q. d_a_ pesca, não sendo 
obedecidas as prescrições deste regulamento, 
são passívefs da multa de 200~000. Na ~eii)ci
dência a multa será ele~da _ao dobro e serão 
apreendidos a embarcação e os utensílios de 
pesca. 

§ 1" O embarcadiço matriculado que al
terar o bilhete de desembarque, ou a nota_ 
na caderneta, ou usar qualquer caderneta t:Iue 
lhe não pertença, será multado em 200~ e 
não poderá, pescar sem haver pago a muita, 
podendo ser processado, conforme os casos. 

§ 29 O patrão de pesca que tomar para 
tripulante de sua embarcação um indivíduo 
não matriculado ou com caderneta que lhe 
não pertença, ·será multado em 500$ e ficará 
com a caderneta presa para garantia do paga~ 
mento da multa. 

Arl 166. A inobservância do art, 12 é pu
nível com a multa de 1 Q$000. 

_Art. 167. Pelo uso 4a,s redes e aparelhos 
proibidos e infrações dosarts. 23, 70, 94, 160 
e 163 sofrerão os infratores mt.dtas de 50$
a 100$' e inutilização das redes e dos apare
lhos. 

Arl 168. Pela inobservância dos arts. QS, 
83, 86, 88, 9~1 ,:~92 e 93 multa M~O$ a 
200$000. - . ~ ~ ~ ~ 

Art. 169. Pela vjw~ação do dispoSto noS 
arts. 61, 73, 74, 76, 77, 87 e 108, muita de~ 
50$ a 100$000. 

Art. 170. -Pelo emprego de dinamite ou 
Outro ·qUalquer explosivo, multa de 500$ a 
1:000§, a1ém de 15 dias de prisão ao in(rator. 

Art. 171. Pela infraç:ão dos arts. 60~- 81 e 
89, mu1ta dê 300$ a 500$ e perda dos pro
dutos. 
-- Arl 172. A violação dos arts. 55 e pará
grafos e 65 sujeita os delinqúentes à multa 
de 1:000$ e a imediata destruição dos carros 
por conta dos proprietários destes. 

Art. 173. A violação do art 66, o proprieR 
tário da fábrica incorre na multa de 500$ a 
1:000~. bem assim o-contraventor dos arts. 
60,63 e61. 

Art. 174. Pela violação do disposto nos 
arts.33,36,37,38,39,51, 62, 67, 72eallneas, 
e 161, multa de JO$ a 50$000. 
· -Art. 175. Por infraç:ão do disposto nos_ 
arts. 31, 78, 100 e 159, multa de 100$ a 
200$000. 

Art. 176. A infr.:ição dos arts. 53 e ~íneas 
e 71, multa de 1:000$000. 

Art. 177. As infraçóes ao presente regula~ 
menta não especificadas serão punidas com 
multa de 10$ a 500$ segundo a natureza da 
ínfração, avaliada pela Capitania dos Portos, 
e, na Capital Federal, pela Diretoria da Pesca. 

Arl 178. A reincidência importa na apli
cação da pena em dobro. 

CAPITULOU 
Disposições Gerais 

Arl 179.- Semprê que a infração for pãssf~ 
vel de multa e o infrator não entrar com a 
quantia correspondente, serão apreendidos e 
mantidos em depósito a embarcação e os 
~.rt.ensíllos de pt;!sca até a sátisfação da multa. 
Si, porém, dentro de 90 dias a multa não for 
satisfeita, serão vendidos em h;:1sta pública a 
embarcaçáo e os mais objetos em depósito. 

Parágrafo único. ___ O material em depóstto 
fiC:ará _sujeito aos açidentes. de força maior, 
seln dar direito à redamaçâ.o alguma. 

Art. 180. Quando o infrator foi' insolvável 
para pagar a multa em que houver incorrido, 
será apreendida a sua matrícula durante o pra

. iO' de um mês.aúrn ano, tempo este em que 
não poderá exercer a sua proftssâp. 

Arl 181. Há reincidência desde que-O inR 
frcitcir já tenha sido multadc_> por _contrãvenç:ão 
em matéria de pesca dentro de seis meses. 

Arl 182. A prescrição em matéria de pes~ 
ca é depois de seis meses. Além des~ prazo, 
não pode Ser intentado processo ao infratcii'. 
O praiO dos seis meses será contado da data 
em que for constatada a infração. 

Art. -183. As quantias recolhidas ap çofre 
-das_ C<!Pitanias dos portos, proveniente ,das 

multas, serão entregues às repartições de Fa· 
zenda noS Estados e Diretoria de ConW>ili
dade da Marinha. 

A.rt._ 184. As colónias- de pesCãdores e 
confederações se regerão pelos estãfUtõS 
aptav?3dos pelo Ministério da Marinha e organi
zados_ pela lnspetoria de Portos e Costas~- __ 

Art. 185_. Na IfisPetoria de Portos e Costas 
háverá UJ'!la seçã6 deÍlomina_da - Diretoria 
da Pesca - que se- regerá pelo regulamentO
mandado adotar pelo Governo~ 
-M 186. As contravenções de polfcia na· 

vai, serão punidas pelo Regulamento das Capi
tanias. 

Art. 187. Todas as embarcações de pes~ 
ca serão obrigadas a declarar à autoridade 
naval competente lo_cal as quantidades e quali· 
dades de suas pescarias, sob pena de rnu_lta 
de 20$000. 

Art. 188. O presente regulamento poderá 
sofrer alte(aç:ões que a experiência tndicar até 
wn ano a contar da data em que entrar em 
vigor. 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1923. -
Alexandrino Fatia de Alencar. 

DECRETO N• 23.134, 
.. DE S DE SETEMBRO DE 1933 

Tri'mSfere oS S~rV!ços da "Pesca e Sa~ 
neamento do Litoral do M/nistén'o da Ma
rinha para o Mim_"stédÓ da Agn'cultura .. 

O Çhefe do G:overno Provisório da Repú
blica dos EStadoS Unidos do Brasil, uSando 
das abibuições que lhe são conferidas pelo 
art 19 do decreto n9 19398, de _11 de nevem~ 
bro de 1930, decreta: 

Art. 19 Ficam transferidos do Ministério 
da Marinha para o Ministério da Agricultura 
os Setviços da Pesca e Saneamento do-Litoral 
a- que se referem os Decretos _n'fS 16.183 e 
16.184, de 25 de outubro de 1923. 

Art 29 Por força do que dispõe o art I" 
do presente decreto, passam a exercer suas 
funções na Diretoria de Caça e Pesca dq_ /'1\ipis-
têrio da Àgricultura, o fotógrafo e o taxider~ 
mista da extinta Diretoria da Pesca e Sanea· 
mente do Litoral. - · 

Art. 3" Todo o material pertencente _à -ex
tinta Diretoria. da_pe_S!;::a _ou d~s.tinado à execu
ção dos Serviços da PE>,sça a cargo de tal repar~ 
tição, será tranSferido para a Diretoria de Caça 
e Pesca do Ministério da Agricultura. 

Art. 49 Para atender às. despesas com o 
pagamento do pessoal a que alude o artigo 
anterior, no perfodo compreendido entre }li> 
de agosto e 31 de dezembro do corrente ano, 
fica transferida d., verba 5 - Piretoria de Pçr
tos e Costas- Co_nsignação Pessoal- Sub
c:onsignação n" 1 do orçamento de der;pesa 
do Ministério_ da Marinha. para a Diretoria de 
Caça e Pesca do Ministérip çia Agricultura, a 
respectiva importância de 6:80Q~QOO. ___ _ 

Art. 59 Revogam-se as disposições em 
c:ontrário. - -- -_ 

c Rio de Jàneirõ, 9 de s_etembro de 1933, 
112_! da Independência e 459 da República. 
- GEIÚL/0 VARGAS -- Juarez do Nasci
mt::nto Femq(láes Táyora -Pr~tognes P. Gui
marães. 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

GABINETE DO MINIS1RO 
PORTARIA N' 471 

DE 26 DE DEZEMBRO DE I 973 

O Ministro de Estado da Agricuhura, de con· 
formidade com o artigo 94, do Decreto~Lei 
n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, resolve: 

Aprovar os estatudos que regerão o fundo--- _ 
namento das Colónias de Pescadores, que 
com esta baixa. -José Francisco de Moura 
Cávakanti. 

ESTATUTO PARA AS COLÓNIAS DE 
PESCADORES 

CAPÍTULOJ 

grafo 1, deste artigo e mWs um relatório infor~ 
mativo sobre os componentes das chapas 
cOncorrentes· parcr efeito de aprovação~ 

§ 6~ A eleição será feita por votação secre
ta, cOToc.:ida a cédula em enveloPe rubricado 
pelo Presidente e por um mesárlo previamente 
escolhido, depositado aquele em urna a ta.nto 
destirlada; 

§ 79 O direito de voto pressupõe quitação 
com a Colónia e será exercido mediante a 
apresentação da carteira de .matrícula na mes
ma; 

§ a~ Cada chapa terá direito a indicar um 
associado para funcionar como fiscal da elei
ção e apuração; 

§ 91' No ato de votar o associado assinará 
livro -de votação, a tanto. destinado, çaso não 
saiba ou esteja impossibilitado de assinar, o 
votal)te aporá, no referido livro, sua impressão 

........................................................................................ - di'gital dO polegar da mão cüreita; . 

........................................................... .,. ..................... , •• ,, __ ---== § 10. OS-trabalhos de votação serão ini-

............................................................... -..................... -· ·~--CiaâciS às oito e encerrados às dezesseis horas, 

Art. 22. Será lavrada Ata drcunSfarléiada momento em que serão distribuídas pela últi-
das ocorrências havidas nas Assembléias Ge- ma vez, senha aos votantes presente.s; _ 
r ais, assinada pelos Diretores presentes pelos § 11. -Para validade da eleição será indis-
membros da mesa e pelos associados que pensável quorum mínimo de votantes equiva-
desejarem fazê-la, devendo as cópias das refe- lentes a 20% dos" assedados, não obtido o 
ridas Atas serem enviadas à Federação e à quorum, em duas convocações, feitas com 
Confederação Nacional dos Pescadores. espaço mínimo de 15 (quinze) dias, será o 

Art 23. Anualmente, no primeiro semes- fato imediatamente comunicado à Confede-
tre e de preferência no curso do mês de junho, ração Nacional_ dos Pescadores, através da Fe-
será realizada, obrigatoriamente, urna Assem· deração, pelo Presidente da Colônia, a firrl de 
bléia Geral Ordinária para deliberar e julgar que aquela Poilha esta sob -regime de inter
o relatório e as contas apresentadas pela Dire- venção; 
toria, e atinentes ao exercido anterior. § 12, A apuração da votação será feita, 

Parágrafo único. Cópia do relatório ante- imediatamente após a YoÚ:!ção, por comissão 
dor e do balanço serão enviados à Federação para tanto escolhida no ato~ -proclamando-se 
e à Confederação Nacional dos Pescadores. em segu_ida o resultado; 

Arl 24. A eleição dos membros da Dire- §__ 13. - Tanto a Diretoria quanto o Canse: 
toria e do Conselho Fiscal e seus suplentes lho Fiscal, s_erão compostos de 3 (três) roem-
será feita pela Assembléia Geral em reunião bras efefivos e igual número de suplentes, elei-
ordinária, convocada com expressa menção tos em Assembléia Geral, dentre os sócios 
dessa finalidade. _ efetivos da Colônia, sendo as substituições fei-

§ 1 ~ Ao se inscrever como candidato a tas pelos suplentes mais votados, em caso 
cargo eletivo, o associado, além do culnpri_- de empate, pelõS--mais idosos; 
mento dos termos do artigo 20 e seu parágrafo § 14. Comunicada_ à Confederação Na-
único, será obrig"ado a apresentar os seguintes cional dos Pescadores, com relatório da res-
documentos: pectiva Federação, da impOssibilidade de for-

a) folha corrida; mação de chapa nas condições previstas no 
b} atestado do DOPS ou da Delegacia de parágrafo anterior, poderá aquela autorizar fi-

Polícia com jurisdição sobre a Colônia; gurem na chapa sócios cooperadores, salvo 
c) declaração de bens. para preenchimento dos cargos de Presidente 
§ 2~ Sem prejufzo -a e outras nórmaárieste de qualqUer dos órgãos; 

estatuídas, o edital de convocação da Assem- § 15. A posse dos novos rTiembros da Di-
bléia Geral a que alude este artigo será dado reteria e Conselho Fiscal -dar-se-á trinta dias 
à publicidade com um mfnimo de 60 dias após as eleições, em Assembléia para tanto 
de antecedência, inclusiVe, com sua afiXação exclusivamente constituíaa. 
nos locais de concentração de associados; Art. :2-5- Comporão a Diretoría um Presi-

§ 39 O direito de ser votado pressupõe, dente, um Secretário e um Tesoureiro, eleitos 
além de outras, a condição de sócio há mais especificainente, podendo ·ser, com prévia 
de 90 -(noventa) dias; - ~ aproVação da Confederação Nacional dos 

§ 4~ A votação será feita por chapas devi- Pescadores, através da respectiva Federação, 
damente registrada na Colônia até 40 (qua- aumentado o número de coinponentes da Di
renta) dias de antecedência da data da Assem- reteria e seus suplentes. 
bléia; Parágrafo único. O mandato dos Dlretores 

§ 59 A Colônia encaminhará, conl conhe- e membros do Conselho Fiscal será de dois 
cimento da respectiva Federação, à Confede- anoS, permitida a reeleição. 
ração Nacional dos Pescadores, até 30 (trinta) Art. 26. A Diretoria compete: 
diãs antes da eleição, as chapas inscritas junta- a) elaborar o Regimento Interno, a ser a pro-
mente com os documentos referidos no pará- vado pela Assembléia Geral; 

b) organizar o programa anual de trabalho 
da Colônia; 

c) cumprir e zelar pelo cumprimento deste 
Estatúto, do Regimento In.terno, das delibe
rações da Sudepe, da Confederação Nacional 
dos Pescadores e Federação, bem como das 
autoridades navais; 

d) no_que concerne aos_ assuntos inerentes 
aO exercício das atividades de pesca, repre
sentar, perante as autoridades, os associados 
da Colônia, especialmente no que tange a ma
trícula, inscrição, licença e visto de pescador 
e de-embarcação de pesca; 

e) manter convênios Com Instituições de 
Previdência Social visando ao bem-estar de 
seus associados; 

I) élldrnitir e demitir os empregados da Co
lônia; 
--g) traçar normas para aplicaçao de fundo 

de benefícios; 
h) planificar e regulamentar os se_.r:viços da 

Colônia; 
i) promover e coordenar festividades ao en

sejo do dia 29 de junho - Dia do Pescador; 
j) de um modo geral, praticar todos os atos 

de gestão da Colônia. 
Art 27. A Diretoria reunir-se-á ordinaria

mente uma vez pc;>r mês, em data previamente 
-designada, e extraordinariamente, sempre que 
conveniente, por proposta dé qualquer dos 
seus membros. 

Parágrafo (!i1ic0." SeTão-Jãvradcis, em liviõ 
próprio, Atas das reuniões de Diretoria. 

Art. 28. Em caso de impedimento que 
não ultrapasse a 90 (noventa) dias, o Presi
dente será substituído pelo Secretário, convo
cando a Diretoria o 19 Suplente para ocupar, 
nesse lapso de_ tempo, o cargo de Secretário. 

§ 1 ~ Em Idêntico impedimento do Secre
tário ou do Tesõuiéiro, proceder-se-á da mes
ma maneira, convocando a Diretoria um Su
plente para ocupar nesse.lapsq de tempo, o 
cargo; --

§ 29 Se o impedimento for superior a 90 
(noventa) dias ou se ocorrer vaga a convo
cação do suplente será feita em caráter defini
tivo e na forma do presente-artigo. 

§ 39 Se corii:omitantemente ficarem va
gos os 3 (três) cargos da Dii-etoáã o Conselho -
Fiscal convoc:ará a Assembléia Geral para a 
eleição de nova Diretoria; 

§ 4° Somente no caso de subsÜtuiÇa.o Se
rá _devido pro labore corr~spondente ao car
go, caso o titular o venha rec:ebendo, corres~ 
pendente ao cargo e equivalente aos dias efeti· 
vo~ de substituição. 

Art. 29. Os Diretores responderão pelos 
preJuízos que ocasionarem à Colônia na prá
tica de seus ates de gestão, desde que hajam 
procedido com dçlo ou fraude ou que impor
tem em violação deste Estatuto ·ou de dispo
·sição regimental ou geral. 

Art. 30. Compete ao Diretor Presidente: 
a) representar a Colônia em juízo ou fora 

dele; ' 
b) convocar, ordinária ·ou e-lrtraordii1aria

mente; as Assembléias Gerafs; 
c) supervisiOnar os servfçps da Colôilía; 
d) despachar e assinar o expediente, auto

rizar despesas, bem como, conceder awa1ios 
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e benefícios aos J3SSociados. observado o dis
posto na alinea g do artigo 26; 

e) abrir, rubricar e encerrar os livros da. Co-
lônia; - -

I) verificar mensalmente, com o Tesourei
ro, a exatidão _do saldo em Caixa; 

g) assinar, com o Tesoureiro, os cheques 
e instrumentos de procuração; 

h} apresentar anualmente _o relatório da Di
retoria; 

i) apresentar semestralmente à autoridade 
competente, uma relação nominal de todos 
os assedados e _ele todas_ as embarcações de 
pesca que estacionem na zona de _sua juriS~ 
dição; _ 

j) providenciar para que seja apostO o visÍO 
anual nas cadernetas matrícula, a licença das 
embarcações dos associados, bem como1 to-
da a sua documentação; _____ _ --

/} encaminhar às autoridades competentes 
as pessoas que desejarem obter matricUla de 
pescador; 

m) ter sempre em dia, devidamente preenM 
chidas, as cadernetas_ portuárias da Colônia; 

n) providenciar o desembarque, ,ex officio, 
dos. pescadores que deixarem de ser -vincu
lados à Colônia, fazendo a comunicação às 
autoridades competentes; 

o) zelar para que não estacionem na ;zona 
de jurisdição da Colônia embarcaçõ~s- que 
não estejam devidamente insqit~ nas _repar
tições competentes_; __ 

p) comunicar às autoridades competentes 
toda e qualquer irregularidade verificada na 
zona de jurisdição da Colônia. 

Art_ 31. Compete _ao Diretor Secretário: 
a) organizar e--dirigir os servtços da· secre

taria da Colônia, inclusive no que tange aos 
empregados; 

b) secretariar as reuniões de Diretoria e la
vrar suas Atas; 

c) manter sob sua guarda os livros _e docu
mentos da Colôniã rião atinente a Tesouraria; 

d) redigir e "assinar é!( correspondência 50· 

cial; 
e) exercer_ as_ funç;Q_ey que _lhe fore_m delegaM 

das pelo Presidente. 
Art. 32:- ·compete ao Diretor Tesoureir-o: 
a) organizar e dirigir a contabilidade c;!a Co

lônia, mantendo-a rigorosamente em dia", ob~-. 
decidas as n_orrnas estritamente técnicaS; 

b) manter sob sua guarda os haveres, títu· 
los e documentos da Colônia que representem 
val?res; 

c) organizar e dirigir todos os _serviços da 
Tesouraria; 

d) abrir contas em banc..os de_escolha da 
Diretoria e em nome da Colônia; 

e) assinar, com o Presidente, os cheques 
para movimentação das contas bancáctas da 
Colônia, bem ·como, os instrumentos de pro· 
curação; -=~ __ _ 

f) movimentar a c~ixa_ da Colônia, nela 
mantendo importância superior ao valor de 
dois salários mini_mos vigentes na região; 

g) efetuar pagamentos e recebimentos; 
h) apresentar à Diretoria balancetes men

sais do movimento fin~o_çeim_ da Colônia; 
i) elaborar o balanço anual; -

j) organizar, dirigir <:: fiScaliza~ o serviço de 
_cobr:mç~s da Colônia. - _ -
- ArL33. Ao Conselho Fiscal compete 

-- manter_ constante fiSCalização sobre çr patri-
mônio e o rhovimento financeiro d_a COlônia. 

.Aq. 34. O Preenchimento de VagaS e- im
pedimentos dos membros do Conselho Fiscé)i 
será feito na (arma disposta no artigo 28. 

__ f\rt. 35._ O~Consclho FIScal se reunirá, por 
convocaçã_o de seu Presidente, ordinariamen
tg._ uma vez por mês, e extraordinariamente, 
sempre que qualquer de seus membros o soli~ 
citar. - - . . -- . 

Art. 36. _ D1ts .ceuniões do Conselho FTsca1 
serão lavradas Atas em livro próprio, furido
nando corno secretário da reunião o Consé· 
lbelro pãra tanto escolhido no ato. 

Art._ 37. Pára bem cumprir os _seus encar· 
_gos, o Conselho Fiscal terá amplo acesso, para 
exame, a todo_s O$ Jivrcis e doc::um~_n_tos cjue 
tenham implicação direta_ ou indireta com o 

---património e o movimento fmanceiro da Co
lônia. 

Pan~s-iafo _único. Se entender necessário, 
o _Consilho FisCal poderá contratar técnicos 
de reconhecida idoneidade profissionªl, para 
o e_xiime de livros e documentos referidos nes· 
té-ãrtigo. -

Art. 38. Nos casos expressamente previs
tos neste Estatuto e sempre que isso se fizer 
necesSárto ou lhe for &olicitado pela Oiretoria 
ou pela Assembléia Geral, o Conselho fiscal 
emitirá parecer sobre qualquer ato em transa
ção sob sua esfera c;!e_competência. 

Arl 39. _Quando um motivo de extrema 
gravidade tornar aconselhável, o COnselho 
Fiscal convocará extraordinariamente a As-M 
sembléía Geral, a ela submetendo o assunto 
que houver dado causa à convoc;:ação. 

Art. 40. O Conselho Fiscal em sua atua
·çao ~Scalizadora, ze]ará pela regularidade do 
programa de benefícios e sua execução. 

.. . CAPfrULOV 

Da Receita da Co1ônia 

Art. 41. ConstitUem receita da Colônia: 
a) as mensalidades dos associados de no 

mínimo_ de l% sobr:e o valor do maior salário 
h'!:inirnd regtonal vígente; 

b} as subvenções e doações, quer oficiais 
quer particufares; 
--_ c)__ a r.enà_a proveniente do funcionamento 
e seus diferentes serviços; 

d) a rencia de capital aplicado; _ _ _ 
__ e) a renda proveniente de bens móveis e 
ímóveis; 

I) as rendas eventUais; 
g) juros. 
Art.. 42. -A função dos cargo!:i"da Diretoria, 

poderá ter uma gratificação pro labore de 
acordo com as condições financeira~ da Colô
nia, a qual não poderá exercer de 30% sobre 
a a~recadaçãO mensal, tornando-sé para este 
cálcUlo tão-somente o total da soma das, alí
n~as a, c e d do artigo anterior. 

§ 1 ~ Essa_gratificação pro labore será dis
tribuída da seguinte forma: 0,4 ao Presidente 
e 0,3 a cada um dos outrOs mernbr®: 

§ 29 Igual critério será adotado nos casos 
d~ lnterventorni·ou Junta Governativa. 

_ Art 43. A Colônia poderá constituir um 
fundo. espe"tial para assistência aOs associa-
dos. _____ _ 

Parágrafo único. -A. obtenção dos recursos, 
_sua fJXação e destirláção serãO deteiniinãdas 
em Assembléia Geral. 

OIPfruLO VI 
Disposições GeralS-

Art. 44. A Colônia poderá ser dividida em 
zôJias denominadas CaJ)àtazias. 

§ · 1 ~ As Colónias poderão criar nas áreas 
de sua jurisdição, tantas CapataziaS{ quantas 
forem julgad~s nec~sárias. desde_ que prece· 
darn de expressa aprovação da Confederação 

- Nacional dos Pescadores, ciente, a Federação 
a que estiver juriSdic1ónada. 

§ 29 Nas Capatazias haverá urn represen
tante da DireJQri<;\_, denominado Capataz e que 
se etitatregaria do cumprimento do Estatuto, 
~Trriento Interno e outras determinações da 
Colônia e da legislaÇão vigente sobre a pésca. 

Art. 45. A Colônia poderá insUtuír postos 
ou mercados pa'ra concentraç·ão dos produtos 
~as pescarias, para venda direta à população 
local e para distríbuíÇão aoS centrõs consumi~ 
dores, revertendo em beneficio da Colônia o 
"superaYJl., resultante de sua exploração. 

Art. 46. Por deliberação- d~ Assem]::Jléia 
Geral a Colôi1ia poderá organizar, sob a fonna 
de reembolsável, um serviço de venda de gê
neros alimentícioS, produtos farmacêuticos e 
materi"ãl de pesca a seus associados. 

Parágrafo único. O serviço a que se refere 
este artigo- não visará lucro, podendo, entre
tanto, operar -de forma a ser financeira e eco
dornkãrnente auto-suficiente. 

Art 41.- OS_empiegados da Colônia esta
rãO suje~oS -à JegíSiação privada do trabalho. 

Art. 48. A Colônia de Pes..caçloreS será: de
signada pelo preflxo-"Z'' seguido do número 
de ordem que lhe for atribuiaQ no Estado, 
pelo nome geográfic;-o do local de sua situação 
e pela sigla do Estado. 
· Art. 49. A bandeira da Colôni~ será retan_~ 
g~l~._-de -~or branCa, no canto esquerdo, o 
e-mblema da -C'õlOiilá e ·a inefó," eni-Cüfva, ã 
designação Colônia de Pescadores Z ... ", por 
cima do nome do Estado a que a mesma 
Perteriçã:-

Art. 50. O emblema da Colônia será um 
-I;Scudo tendo no interiOr, Sobre Cãrhpó preto, 
o Sfrnõolo do Cruzetro_do Sul~ encimado pelo 
dlstii:o "Pátria e Dever". 
-Art: 51. A C:oJôilia enviai"á cópia de seus 

balanços e relatórios anuais a sua Fed~ração 
e, quando rião vinculada a esta ou~ Dete_gacia, 
à Confederação Nacional dos Pescadores. 

Art. 52; Os pescadores profissionais a 
que se refere o" artigo 1 ~ deste Estatuto, na 
forma da legislação vigente, são obrigatoria
mente asSOciados dàs Colôn1as cte Pescadores 
em cuja wna residam- Ou em que habltual· 
rnehte estacionem as si.laS embarcações. 

Art. 53. QL!ando se fizer necesSáriO e a 
juízO dá Confederação Nacional dos Pesca· 
dores, ouvida a respectiva Federação, será de
terminada por aquela intervenção nas Colô
nias, pelo prazo que julgar coriveriiente. 
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Art. 54. Os casos omissos que não pos~ 
saro ser resolvidos por analogia õu paridade 
serão submetidos à Confederação Nacional 
dos Pescadores. 

(À ComiSsão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O projeto que acaba de -ser lido será publi
cado e remetido à Comissão competente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS SE!YADO-
RES: -

Mário Maia - Aureo Mel/o - Ronaldo Ara
gão - Carlos Patrocínio - EdíSon Lobão -
Marcondes Oade!ha -Raimundo UrtJ - Ju
tahy Magalhães- Jtarpar Franco - Maurfdo 
Corr&---il'lendes Cana/e-Alfonso Camargo 
- Jorge Bornhausen -Dirceu Carneiro -
Nelson Wedekin - Carlos ChíaieDF- JOsé 
Paulo Biso/- .José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Projeto-de Leí da Câmara no 1, de 1983 
(n9 3.027/80, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a utilização do sistema de arbitramento 
na solução dos conflitos verificados na cele
bração de acordos ou convenções coletivas 
de trabalho. 

A Presidência, nos termos do_ art. 369, alínea 
11, do Regimento Interno, e corúorme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da ComiSSão de C~rtstituisão, 
Justiça e Qdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n-r ],.de 1983.-(Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário; a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comuniçação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 49, de 1983. (Pau
sa.) 

I':lãOFiã.vendo objeção do Plenário, a matéria 
vai a_o Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Depütados. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carrieiro} 
-.......Jtem4: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 78, de 
1983" (n' 1263n9, na Casa áe origem), 
que dá nova redação ao art. 487 da Con
solidação das Leis do Trabalh9, aprovada 

--pelo Decreto-Lei n? 5.452, de ]9 de maio 
- cde 1943. - . 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n" 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e_ Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n" 78, de 1983. (Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
........ Jtem 5: 

ProJeto de Leí da Câmara n9 80, de 
1983 (n• 1.245n9, na Casa de origem), 
que _altera a redação do art. 2ç da Lei 
n"' 6.179, de 11 de dezembro de 1974. 

--A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de_Constituição, 

_:Justiça e Cidadanía, de<:lara prejudicado o 
Projeto de Lei da Camara n9 80, de 1983. (Pau
sa.} 

Não havendo objeçáo do Plenário,_a matéria 
vai ao arquivo, Ieita a devida comunicaÇão 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 6: 

Projeto de Lei do Senado n~ 133, de 
Projeto de Lei da Câmara n~ 12, de 198.3': de autoria do Sehador Roberto 

1983 (n" 283f79, na Càsa de origem), CarilpoS, cjüe refórça·o Fundo de Assis.. 
que não permite Sejám os proventos da 
aposenUldoria por invalidez de valor abai- tência ao pesemprego- e dispõe sobre o 
xo do salário mínimo regional. auxílio-desemprego:--

A Presidência, nos termos do art 369, alínea A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 

a do Regimento Interno, e conforme o Parecer n9 58, de 1989, da ComisSãO de Constituição, 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado 0 JUStiÇa ·e Cida-dania, declara prejudicado 0 

ProjetodeLeidaCâmara.i1"l 2,delgS3,(Pau~ Projeto de Lei do Senado n9 133, de 1983. 
sa.) (Pausa.) 

Não havendo_objeção do Plenário, a matéria -- - Não havendo objeçl!íO dp Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação - -vai ao arquivo. 
à Câmara dos Deputados. - --- O' SR~--PRESIDEl'iffE (Nelson Carneiro) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Item 7: 
-Item 3: - Projeto de Lei do Senado n" 134, de 

Projeto de Lei da Câmara no 49, de 1983, de autoria do Senador Roberto 
1983 (n, .i[295/81, -na Casã de origem), Campos, que estabelece a livre negocia-
que acrescenta d[spositivo ao art 89--da ção salarial e ~á outras providên~ias. 
Lei n9 5.107, de 13_de setembro de 1966--- ~A.Presidência,nostermosdoart.369, alínea 
-Fundo de Gararitia do Tempo de Ser- a, do Regimento Interno, e conforme o Pare-
viço. - cer n~ 58, de 1989; da Comissão de Consti-

tuição, JuStiça ecc-Cidadania, deClara preJudi
cado o Projeto de Lei do Senado no 134, de 
1983. (Pausa.) 

N_ão havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai aá arquivo. - -- -- - - . -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Item 8: 

-Projeto de Lei do Senado n~ 145 de 
19~J3 - Corppleffientar, de at,~tori~ do 
Seiià.dOf Henrique Santillo, que acrescen
ta dispositivo à Lei Complementar n~ -26 
de 11 de setembro de 1975, que unifjcou 
os programas PfS e P.ASt?, visàndo pos
sibilitar que os se_~s depósitç.s sejam utili
zados na aquisição de casa própria. 

A Presidência, nos terffios do ârt. 369, alinea 
á, do Regim_ento !!ltern.o, e c:_onforme o !?:arecer 
n9 5~, de 1989, da ~omissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 

_Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1983-
- Complementar._ (Pausa.) _ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE 'Nelson Carneiro) 
-Item 9: 

Projet9 de Lei do Senado n~ 193, de 
1983 - Cóinplemental-, -de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, CJUe altera dis
positivo da Lei Complementar n" 11, de 
25 de maio Cte-J971,~cflie institUi' o Pro
rural. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e._conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, cia Corrii.ss_ão- de-ConStitoição, 
Justiça e Cidad&nia, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do_ Senado n9 193;_de 1983 
- Complementar. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro) 
-Item 10: 

Projeto de Lêi do Senado no 311, de 
198.5-- Coffiplementar, de autoria do 
Senador Jorge Kalume, que acrescenta 
dispositivo à Lei COmplementar n" 26, de 
11 de setembro de 1985, que "altera dis
posições da Legislação que regula o Pro
grama_clfi Integração Social (PJS) e o ~o· 

_ _grama de Formação do Patrimônio do 
SerVidor PúbUcQ (PASEPj". 

APresidência, nos termos do art. 369, ãlínea 
a, do Regimento Interno, e Coiiforffie o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 311, de 1985 
-Complementar. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a m_atéri_a 
-~- vaí ao arqUiVO. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ESgOtada a matéria constante da_ Ordem 

~-âoDia. - ' · ' · 
Relativamente à Prõj::>osta da Presidência, 

sugerindo o nome do nobre Senador Albano 
-Fran~o para particiPar; a· convite do- Fófum _ 
Mundial sobre economia, do Encontro da 
América Latiria, a realizar-se em Genebra, nos __ 
dias 22 e 23 do corrente,. a qual seria subme~ 
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tida à apreciação após a Ordem elo Dia, será 
feita em outra oportunidade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão, antecipando a S. Ex' que certa- -
mente seu dis<:::~so será interrorTipido às 16 
heras, quando chegarão aqui os representan
tes da União Soviética. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -:-_.Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
dois assuntos mt;\' trazem à trjbuna. O primeiro, 
no dia 19 de abn1 deste ano, a Presidência 
desta Casa enviou ao Ministério da Agriculturã 
o R~uerimento n'1 190, de 1989, de Minha 
autoria, solicitando &o_ Sr. Ministro informa
ções sobr~ a Cabal. São passados quase dois 
meseS e ain4a n?ío obtive nenhuma reSposta 
daquele Ministério. O ~rt. 239- do Regimerito 
l'ntemo expressa que as informações, não sen- -
do dadas em 30 dias, o Senado reunir-se-á 
dentro de 72 horas para dedarar a ocorrência 
do fato e adotar as providências decorrentes 
do disposto no § 29 do art. 50 da Constituição. 
O art. 50, g 21', da Constituição, fala em ctirile 
de responsabilidade do Ministro. 

Em vista disto, para que não se cheguem 
às últimas co~qüências, solicito ao Sr .. Presi
den.te promova gestões junto ao Ministério da 
Agricultura, pára conseguir resposta às per
guntas do meu requerimento. 

O segundo assunto, Sr. PresidE;rtte. O jornal 
Folha de S. Pau/q em reportagem assinada 
pela jornalista Elvira Lobato, no dia 3 do cor
rente, deu como manchete. o seguinte título: . 
'1M toma prejuízo co.m exportação de açú-
car". _ 

A empresa não entregou o açúcar refinado 
ao lM pelo Preço de NCz$ 240.40 a tonelada 
_e.~'.vendeu o produto no mercado ext.emo Jatu
rando duas vezes mã.is". 

O monopólio de exportação do açúcar pelo 
IAA acabou no dia 1 ~ de junho, através do 
Decreto-Lei n9 2.437, de' maio de 1988. assi
nado pelo Presidente José Samey. A!é então 
o Congresso não havia apreciado tal decre
to-lei, o que podefiá fazer até o dia 5 deste. 
EnqUanto o, Congresso não decide, o Presi
dente vai editar uma medida provisória, pror
r(lgando o monopólio por mais três ou quatro 
meses. Graças a esse "buraco negro" foi pos
sível a transação da empresa Amorim Prkno. 

O jomãl. O EStado de S. Paulo do dia 7 
deste, traz também uma reportagem sobre o 
mesmo assunto, com o segUinte títu1o: '1ndefi
nição confunde mercado de açúcar". E c::otno 
s_ubtltulo: "Con_gre~so aprova privátização, 
mas usineiros aproveitam falta de regulamen· 
tação". 

No -dia 5, o Congresso Nacional aprovou 
o Deaeto-Lei n? ?.437, que privatiza a expor
tação do a~car. Mas o esquema de expor
tação precisa ser regulamentado e por causa 
disso instalou~se a confusão no mercado de 

. açúcar. E a confusão é esta: .as exportações 
Já estão privatizadas ou o monopólio estatal 
ainda está de pê? Então os usineiros do Nor
deste venderam ·cotas a c::orretoras estrangei
ras para entrega futura. Fazem assim. pOrque 
o preço do açúcar no exterior é muito mais 
lucrativo e compromete mais de 300 mil tone
ladas da safra ainda a ser "colhida e esniagada 
a partir de }9 de setembro". Areportagempõealumeemtonsdeescân- _ 

dai o a exportação de 95.598 toneladas de açú- . -r;Cüz "ã reportagem ql.ie a refinaria Amorim 
car refinado. A exportação foi feita, se_gundo - Priinõ;dePemambuco,assinou"comacorre
a reportagem, por uma indústria de Pemam- -torá Trancesa Su.cre-et-Denrees contrato de 
buco, a Amorim Primo. venda de 95,6 mil toneladas para entrega ifne-

Diz a reportagem que o açúcar exportado diata de um volume que já havia comercia-
pertencia ao lAA _e que estava em mãos da lizado antes com. o IAA. 
empresa Amorim Prim9 para ser refinado. A Cacex está Proibida de conceder as. guias 

A empresa teria vendido as toneladas no de exportação correspondentes. E os técnicos 
mercado internacional e teve um lucro com _ que trabali)am na regulamentação do decre~ 
a transação ~e 13 milhões de dólares: --to-lei advertiram os usineiros de que as opera-

O presidente do 1M, J~é.Henrique Turner, __ ções para a entrega futura serão barradas. Sai-
segundo éJ reportagem "não sabia informar vo se ho1,1ver autorização maís tarde do Minis-
se autorizou ou não a empresa fazer a venda". tro do Desenvolvimento Industrial. 
O negócio, segundo a Folha de S. Paulo, "foi Mas o atual Presidente do IAA, José Henri-
concre~ado ,.às 11 horas de ~ de~e, q~and~. ~--~que Turner, tendo em vista as últimas publica-
a Amonm Pr1mo vendeu o açucar pelo preço ções da imprensa, emitiu a ~guinte nota: 
de 345 .dólares a tonelada, para embarques 
nos meses de junho, julho, agosto e setem
bro". 

O Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacio
nal, segundo a reportagem, não gostaram da 
transação porque o lucro que a empresa teve 
deveria ser dq lAA. . . _ 

"No dia 24 de maio', a Secretaria do TeSouro 
repassou ao 1M os recursos necessáriO:§' _para 
pagar a empresa (Amorim Primo). O Tesouro 
desconhecia, naquele momento, que a Amo
rim Primo havia depositado um dia antes no 
Banco do Brasil, em Recife, o dinheiro corres
pondente ao preço do açúcar demerara, confi
gurando assim uma operação de compra do 
açúcar que pertencia ao IAA", Assim fala a 
reportagem. 

"1. O monopólio do açúcar ficou 
cOm o lAA até 1~ de junho -deste ano. 
Para "exerc:er o monopólio comprova a 
produçãç do açúcar dos usineiros. 

2. Como a verba para·compra do açú
car, prevista rio Orçamento geral )ia 

- União, foi destinada para.outras fmalida
des pelo Congresso Nacional, vetado pelo 
PreSidente, o IM ficou sem dinheiro no 

· primE:Íro trimestre pata comprar o açúcar. 
_ 3. Poi autorização do Ministério da Fa

.terida," no dià 8 de março, o lAA foi aUtori
zado a devolver aos produtores o açúcar 

. que não estava pago, como também au
torizou a exportação direta pelas usinas! 
refinarias. em caráter excepcional. 

4. No dia 29 de maio, segUI)~~feira, 
recursos do Tesouro Nacional foram co
loca~os à disposiÇão do 1M, nO montante 
de NCz$ 25.757.713,45 para a compra 
de açúcar. refinado granu1ado, inclusive 
do que pertencia à refinaria Affiõrim Pri
mo 5/A, pois a matéria-prima (açúcar de
m~ra.ra) utilJzada na sua produção já esta
va, ·naquela data, integralmente paga. 

5.- A refinaria Amorim Primo produziu, 
como habitualmente o faz, açúcar refina
do -granulado de. exportação, a partir de 
açúcar demerara que lhe foi vendido pelo 

.IAA. O valor respectivo (N.Cz$ 
23.637.481,71) c;orrespondente a 
138.800,304 toneladas de. aÇJlcar deme
rara foi pago pela empresa ao lAA inte~ 
gralmente, passando o produto a ser de 

. ,_ sua propriedade. 
6. No pe11odo janeiro/malo/89 Amo

rim Primo produziu açúcar refinado gra
mJ1ado que deveria vender ao IAA. Cabia 
ao IM. pagar e expOrta{esta mercadoria. 
Por falta de re<:ursos, não pagou. Então 
o produto permaneceu com a Anlorim 
Primo. A empresa, c.omo proprietária inte
gral da mercadoria, vendeu-a ao exterior, 
com base na autorização que foi cone~ 
elida, em caráter excepcional, em 8 de 
março de 1989, por decisão do. Ministério 
da Fazenda. 
··- ._7. O IAA é o órgão executOr da política 
governamental para o setor. sucro.:.a)coo
leiro. Assim, as_.normi!S ~ cqndições bâsi
cas são. emo;mad~ da .área económica 
do Governo Federal:' · 

Sr. p~~Sidente. s;s, Se0ad0res, i:oiri eSta no-
- .ta do atua1 presidénte do lAA, ficam~ respon

didas e massaç;radas toP.as as insinuações per
versas das duas reportage"n$que aqui foram 
citadas.. · · 

Onde a falcatrua da empresa Amorim Pri
mo7 Onde a mâ fé na su.a transação?.. Onde 
a safadeza ou a corrupção que quis.eram de

~monstrar as duas reportagens? . 
A empresa refinaria Amoriin Primo tem <:in

qüenta anos de existência, cinqüenta arios de 
trabalho, de s.ede.dªáe. de. dígnidade e de hon
radez. N;1!o se pode impunemente. I8nçar a 
dúvida, em desdofro sobre tmla vida ou um:a 
história de uma empresa que tem primado, 
acíma de tudo, pela seriedade em seu trabalho 
integral. 

Segundo a nota do próprio presidente do 
1M. a tiansaÇ:ão da Amorim Primo foi honesta, 
limpa e legal. 

Assim defendido"e explicado, como ficam 
aqueles que assacaram a ignomínia éóntra 
a honra e a fama de alguém ou de uma socie-

-dade qualquer? · 
É prec:iso darmQs um basta a esta_epidemia 

naciona1 de ver escândalo e anunciar escân
dalo em tudo que diz respeito às coisaS Pú
blicas. 

A refinaria Amorim Prim.o foi ferida em sua 
dignidade e em sua honradez. E foi ferida de 
"públtco e injijstãinente. 

É urgente, Sr. Presidente, que o cOrigresso 
Nacional regulamente o Projeto de Lei.de au-
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teria do Senador Jutahy Magalhães sobre o 
inciso "X" do art 5~ da Constituição, que visa 
à salvaguarda da honra e imagem das pes
soas, entre outas coisas. 

Os meios de comunicação têm que ser cha
mados à responsabilidade quando divulgarem 
sem provas qualquer fato que afete a imagem 
das pessoas ou das coisas que as represen
tam. 

CorriO- está, aisírri-tão -iffeSp-Oilsavelmente, 
não pode continuar. Sr. Presidente, urge uma 
tomada de posição. 

Assim sendo, so~cito a V. Ex', Sr. Presjdente, 
seja transcrita neste meu pronunciamento a 
nota oficial do ilustre Presidente do Instituto 
do Açúcar e do Álcool, que isenta completa
mente a refinaria Amorim Primo de qualquer 
irregularidade. 

Muito obrigado a V. Ex~. Sr. Presidente. (Mui
to beml) 

DOCUMEIYTO A Q(JE SE REFERE 0 
SR. NEY MARANHÃO EJ1 SEU DISCUR
SO: 

"Notado 1M 
Tendo em vista as últimas publicações na 

Imprensa sobre exportações de açúcar, o Insti
tuto do Açúcar e do Álcool deseja prestar os 
sesuintes esclarecimentos: 

1-O1M deteve o monopólio das exporta· 
ções até o dia. 1 ~ de junho deste ano. Para 
exercer esse monopólio tinha de comprar o 
açó:car dos produtores. 

2 -A verba para a compra do açúcar, pre· 
vista no Orçamento Geral da União, foi desti· 
nada a outras fina1idades pelo Congresso Na
cional. O Presidente da República vetou esta 
alteração, mas, enquanto o veto não foi apre
ciado, durante o primeiro trimestre, inexlstíram 
recursos para o IAA comprar açúcar. 

3 -No dia 8 de março, em face da situação 
de dificu1dade dos produtores. o MúiJStéri9 da 
Fazenda autorizou ·o l4A a devolver o açúcar 
que não estava pago, aos produtores, bem 
como autolizou a sua export!fçSo direta pelas 
usinaslrefinarfas, em-Caráte{ exCepcional. 
4-No dia 29 de maio, segunda-feira, re-

cursos do Tesouro NaciOil-al íora"m colocados 
à disposição do !AA, no montante de NCz$ 
25.757.713,45, para a·Coinpra de açúcar refi# 
nado granulado, inclusiVe do que pertencia 
à Refinaria Amorim Primo S/A. pois a matéria# 
prima (açúcar demE:rara) ti_tiliz.3:da na sua pro~ 
dução jã estava, naqUela data, integralmente 
paga. 
5-A Refinaria Amorim Primo produziu, 

como habitualmente o faz, açúcar refinado 
granu1ado de exportação, a partir de açúcar 
demerara que lhe foi vendido pelo IM. O valor 
respectivo (NCz$ 23.{)3,7.481,71, __ correspon
dente a 138.800,304 toneladaS de açúcar de
merara) foi pago pela empresa ao 1M integral
mente, passando o produto a ser de sua pro
priedade. 
6-No período janeiro-maio/89 Amorim 

Primo produziu açúcar refinado granulado que 
deveria vender ao IAA. Cabia ao IAA pagar 
e exportar esta mercadoria. Por falta de recur
sos, não pagou. Então, o produto permaneceu 

com Amorim Primo. A empresa, como pro~ 
prictária integral da mercadoria a vendeu ao 
exterior, com base na autorização que foi con
cedida, em caráter excepdonal, em 8-3-89, 
por deci.sã..o do Ministério da Fazenda. 

7-O rAA é o órgão executor da política 
governamental para o sete~ sucro-alcooleiro. 
Assim, as normas e condiões básicas são 

- -emanadas da área econômica do Goyemo Fe
deral. -José Henrique Turner, Presidente." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A lista de oradores está concluída. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores 
se mantenham em plenário, porque, dentro 
de poucos minutos, aqui estarão sendo recebi
dos os Representantes da União Soviética. 

. (P~usa,)_ 

Designo os nobres Srs. Senadores Jorge 
Bornhausen, Leite Chaves e Carlos Patrocínio 
para introduzirem no plenário os Colegas Par
lamentares da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas. (Pausa.) 

(Acompanhados da Comissão, dão en
trada no plenário os Parlamentar_es da 
URSS) 

Nos últimos cinco anos, a União Soviética 
assumiu também a infciativa na tomada de 
medidas concretas conducentes à paz. Tenho 
em mente, por exemplo, a recente redução 
de tropas no leste europeu e na fronteira com 
a China, a desativação de mísseis nucleares 
e a retirada do Afeganistão. 

Sem dúvida alguma, essas inidativas sovié
ticas têm contribuído para o relaxamento de 
tensões no mundo e para uma melhor realo
cação de recursos para o desenVolvimento e 
bem-estar da humanidade. 

Segundo- Louvação à Perestroika, Glas
nost, e à aceleração das reformas democrá
ticas na URSS. 

Causou-me a melhor impressão a leitura 
do livro Perestroika, do Presidente Mikhail Gor-

-- batcheve a leitura de alguns de seus discursos, 
como o·que j:>ronundou ná ONU, em dezem· 
bro do ano pasSado, escritos nos quais predo
minam argumentações de notável bom senso. 

Acontecimentos recentes em outros países 
socialistas, (gUardadas obviamente as diferen
ças estruturais e históricas de cada um), pare
cem demonstrar não somen~ a premência 
real das reformas lioje em andamento na 
União Soviética, mas tmabém a maneira inteli-

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) gente e responsável com que estão sendo im-
- A Mesa convida S. Ex~ o Sr. Presidente plementadas. 
Vitali I. Vorotnikov para ocupar um lugar à Na última sexta-feira, o encerramento do 
Mesa. (Pa!Jsa.) novo Congresso dos Deputados do Povo da 

(Torna assento à Mesa 0 Sr. Vitali 1. URSS marcou definitivamente uma nova eta-
Vorotnikov.) pa política, a mais democrática de toda_s, na 

história da União Soviética. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Terceiro -Apelar para que o intercâmbio 

-_S-fs. Sena-dores, honraRnos com a sua visita científico entre URSS e- o Brasil seja -incre
a Delegação Parlamentar da União Sovfética, mentado. 
presidida pol- S. Ex~, o Sr. Vltali I. Vorotnikov. Lembrar a estada no Brasil, na semana pas-

Para saudá-la concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcondes Gadelha, Uder do Partido sada, de urna delegação de eminentes cientis
da frente Uberal. tas soviéticos chefiados pelo Sr. Guri Mart-

_chuk, presidente da ~cademia de Oências da 
O SR. JvfARCONDES GADELHA PRO- -União Soviética, que apontou áre~ ele inte
NGNCIA DISCGRSO Q(JÉ. ENTREGUE . resse comuril, indo do me.io ambi~nte à física 
A REV!SÁO DO ORADOR. SERA PUBLJ- de altas temperaturas, da química orgânica 
OIDO POSTERIORMENTE. à informática, das dências econômicas às so-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
rian TJto, üder do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro. 

O SR- RONAI'I TITO (PMDB - MG. Co· 
mo Uder, pronuncia o seguinte discurso.-Sem 
revisão do orador) -Sr. Presidente do Senado 
Federal, Senador Nelson Carneiro, Srs. Mem
bros da Comitiva da União da Repúblicas So

-cialistas SoviéticaS que visitam o Brasil, a mim 
me seja permitido cumprimentá-los todos, na 
peSsoa ·do Sr. Vitali I. Vorotnikov, Sr. Embai
xador da União Soviética no "Brasil: 

Prin ,!fro-Louvação à política de paz e de 
desarmamento promovida pela União Sovié
tica. 

Nos primeiros 40 ános depois da Segunda 
Grande Guerra, embora a União Soviética pre
gasse urna doutrina de distensão e de coexis
tência pacífica no mundo, ela enfrentou decisi
vamente a corrida armamentista ao ponto de 
alcançar uma virtual paridade nuclear com seu 
principal oponente, os Estados Onldos. 

ciais. A esses tópicos, eu acrescentaria aqui 
nosso interesse de cooperar na área das dêJ'l. 
elas espaciaiS. ~ - -

. Aparentemente existem mais problemas 
comuns à União Soviética e ao Brasil nessas 
várias- áreas do que era de se suspeitar até 
aqui. Portanto, embora não possamos vislum
brar ainda os limites concretos da cooperação 
entre a URSS e:_ Ô Brasil, estes pfoinetem ser 
bastante amplos.- · 

Quarto- Finalmente, mencionar a neces
sidade de incremento no intercâmbio Comer
dai entre URSS e Brasil. 

As trocas comerciais são um importante 
elemento oa consolidação das relações entre 
países. Neste respeito, o comérdo entre Brasil 
e União Soviética deiXa muito a desejar. Tendo 
alcançado por volta de 1982 a cifra réi:orde 
de quase um bilhão de dólares, nosso inter
câmbio caiu para pouco menos de 260 mi
lliões de dólares no ano passado. 

Melhorias a curto prazo serão d.ificeis, pois 
os dois países estão enfrentando neste mo
mento empecilhos de ordem estrutural e con-
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juntura! que dificultam o incremento çle suas O SR. VITAU I. VOROTNIKOV - Sr. 
importações. A médio prazo, todavia, as pers- Presidente, do Senado Federal, Srs. Senado-
pectivas são boas e serão exploradas. ~. Srs. Deputados, minhas Senhoras e meus 

Gostaria de afirmar que uma política de paz -Senhores, pennitp-me, em nome da Delega-
leva à multipolarklade (em função mesmo da ção _sovié~ç_a, Dêlegação do Chefe Supremo 
pluralidadedomundo)eàcooperaçãoaoBra- da União SOviética, agradecera todos pela 
si!, na sua luta pelo desenvolvimento sódO-e- recepção cãlorosa e também as palavras de 
conômico, interessa uma polftica de paz. De boa vontade. 
substantivo neste respeito temos, por exem- _- Peço que me acreditem, e em nome de 
pio, a proposta brasileira de desnuclearlzação __ toda a Delegação, posso dizer que a nossa 
do Atlântico Sul, endossada, por sinal, pela estada em se.u Pais, desde as primeiras horas, 
União Soviétfca. Assim, a nova política de paz eStá a impressionar-nos bastante. 
e de desarmamento perseguida pela União A nOssa visita é uma continuação lógica 
Soviética interessa ao Brasil. · de todos os Cont:actoS feitos ~ vários níveis 

Interessa porque ela facilita ao nosso País ~.~ ~-a riNel polltico, a nível de negócio -, e 
despir a camisa-de--força das alianças automá- es:tá contribuindo para _o melhoramento de 
ticas produzidas pela bipolaridade. A distensão nossas relações. -
internacional, ao contrário, gera novas possibi- Aqui já oUYimos boas palavras sobre a paz, 
!idades_ de diálogo e situam o Brasil num con- sobre a_ segurança, e posso afirmar que a 
texto bem mais elevado no quadro geopolítico União Soviética é uma lutadora intransigente 
mundial. E isto é muito interessam~ para nós. pela paz, pelo desarmamento, pelo melhora-

Finalmente, gostaria de assinalar que a visita menta do clima existente, agora, na área inter-
da delegação pàrlamentar Uderada por sua Ex- nacional. 
celência o Sr. Vitali Vorotnikov o_corre num E nós, especialmente levando em conta as 
momento marcaDte @_nto para o Parlamento tOnQíções dO PreSente século atômiço-
soviético quanto para o Congresso brasileiro. nuclear, estamos a ver os fatOres universais 
Tantoláquantoaqui,osrespectivosparlamen- da Humanidade como as normas democrá-
tares estão a ass_umír papel ma(or e responsa- tícas que possam conduzir à construção de 
bilidades maiores na gestão da coisa pública. um Mundo sem guerras. 
Este é certamente mais um dado de inte~e Apreciamos imensamente 0 fato de que, 
mútuo na relação entre nossos paises. _ na atual Cóhstituiç:ão brasileira, há um desta

Srs. Parlamentares, Sr. ~baixador, eu gos
taria que a iniciativa tão fecunda do Presidente 
Mikhail Gorbachev, na construção da Qaz, não 
parasse na destruição das armas de guerra 
A construção da paz requer um alicerce bem 
forte, o allcerce de justiça: justiça entr~ os po
vos, justiça interna entre todos os países. 

De tempos para cá, estamos assistindo a 
uma desvalorização paulatina das matérias
primas nos mercados internacionais e a uma 
supe!Vaiorização das mercadorias acabadas, 
e que detêm a tecnologi~ $fe ponta. 

Há, também, uma nova forma de colonia-

~~r~~ej~~C:~~~~t~-~:~~â:~~s ;~~~:a~ 
ram de exportadores a importadores de ca
pitais. 

O que nos entusiasma a_ com.jdar o_s Parla~ 
mentares soviéticos para essa i_ut.a ~ principal
mente o discurso do Senhor Presidente _Mik
hail Gorbache'i, no final do ano passado, na 
ONU. . . _ . . . 

Srs. Parlamentare_~ soviéticos, Sr. Embaixa
dor, o Brasü e a UniãO SàViéijca têm_mY!_t_Q_ 
em comum, e uma luta que pode liames_ ence.:·
tar juntos seria a da construção da paz, paz 
que pode termina~:__ Com as froriteiras, princi
palmente as fronteiras que existem entre os 

que especial aos princípios de boa vizinhança · 
e de compreensão mútua. 

A nossa vislta está acontecendo em um mo-
mento ertY que n-a União Soviética se desen

·-vOIVe uni processo cotn a Perestroika, de 
transformação _radical de toda a dívida interna 

-dO nosso país. - . · · 

Recentemente, na União Soviética, acabou .. 
os seus trabalhos o l Congresso dos Depu

_tados do PQVo, Q_órgãq m~is_alto da hierarquia 
do poder est_atal da Uniãq_ S~ética. _ 

_ Falando sobre e_ste Çongress_o, n6s pode
mos diz.er, de forma alegórica, que ele lançou 
novos blocos na cqnstrução de um E,s~do 
de Direito. 

Esse trabalho -de transformações está den
-tro do programa-do CongresSo e também do 

programa da elaboração de novas leis. Temos 
que adotar, pelo menos, 50 novas leis para 
exercerem as funções do controle sobre a polí
tica interna e ~ma da União Soyiétk;:_a. _ 

-osprindpios "dci pensamento político obri
g'am-fios a fazer com_ que a noSS!a visão do 

-Mundo esteja de acordo com as condições 
objetiVas ·ae~eXiStênc~ atüal. 

Partimos·do fato de que _o Mundo CQntem- _ 
porâneo é- ·multifacetado, no qual há a pre
sens-a de vários Estados com diferentes regi-

Prezados Colegas, viemos ao seu Pais com 
missão de amizade. Com certeza, vamos levar 
em conta toda a experiência brasUeira, e posso 
afirmar que vamos estudar e analisar tlldO 
aquüo que vamos saber aqui. 

Estou convencido de que essa troca de opi
niões sobre o VCl$tO quadro dos problemas 
internacionais, sobre os problemas em que 
temos a coinc:idênda de: pontos de vista, e$sa 
tro_cã- de opiniões__ vai ~r um novo impulso 
para o trabalho de cooperação em favor da 
paz e do desarmamento e da criação de uma 
nova ordem político-econômi_ca internacional 

Mais uma vez, prezado Sr. Pre_sidente, pr_eza
dos Colegas, agradeço por esse acolhímento 
caloroso_ dispensado à nossa Delegação. (Pal
mas.) 

Para marcar este encontrQ,_ _ofereço ao Sr. 
Presidente Nelson Carneiro uma medalha 
com o Kremlin. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....-Sr. Presidente_Vitali I. Vorotnikov; Sr. Embai
xador da União SoviéJica em nosso País, Leo
nid Filippovich Kuzmin; Srs. Membros da De
legação soviética; Srs. Serta!;iores, _e, _me per
mitam, uma referência especial ao me dirigir 
EioS Parlamentares brasileiroS! ao nome do Se
nador Afonso Arinos,- que, quando chanceler, 
sugeriu, ein nome do Brasil, na AssemJ>léia 
Nacional das Nações Unidas, a desnudeari
_záção da América ~na. í~~as.) 

HOMENAGEM A DELEGAÇÃO SOVItnCA 

14-6-89 
Srs. Membros da Delegaçáõ Soviétici_a_._ 
Acabam V. ~, _ dé ouvir, na palavra dos 

iluatreS io_té[]Jretes r;to Pensamerit6 do S~enado 
Federa] e RÕnan Tito como São cordiais as 
relações que unem o povo soviêticO e O pOvo 
brasileiro, agora mais fcirtâleddas pela calo
rosa ac;olhida ao Presidente Jos_é Samey. 
- Mãis do qUe uma visita protocolar,_ o Qtefe 

de Estad,o brasileiro foi testemunhar ao gover
no e ao povo soviétlcQ O iõteresse'CÕI"ÇI-.que 
_açoffiPanhamos a _determinação, a _ânsia de 
moderTilzã.ção, a Perestroika do Presidente 
Mikhiill Gorbachev. Todos os_· ar;nant~s "çla paz 
compreendem sua pr_eocupaçáo- e Cito pa
lavra do Presidente Mikhail Gorbachev - de 
"pensar e agir de um modo noyo, principal
mente porque a História não pode esperar; 
o povo já não pode perder tempo. Amanhã 
talvez seja tarde demais e é possível que, de
pois, não haja dia seguinte". V. Ex"' são deposi
tários desse pensamento, que abre ao_ voto 
popular as assembléias legislativas e vai bus
car para a vida pública ilustres dissidentes de 
ontem, já que as_ divergênci~s polític~ têm 
presença inevitável nas naç9_es_livreJ;>. E diver-

países ricos e .oS. países pobres. 
Bem-vindos ao Brasil!_ . . mes sócio-econõmtcos. · 

gências políticas têm presença inevitável nas 
nações livres. !;: esta é uma hora das nações 
livres, por cima e apesar das ideologias. Muito obrigado, "Spasibo" (Muito bem! Pa1- N-osso iciea1 não- ê ~orlfrontação~ e_ ~jm a 

mas.) . . __ . - . " _ _ _ ___ competência das idéias, competência de tudo 
(O orador-cur:oprünenta o Embaix.;1dor Vitali aquüo q'(Ie podemos fazer dos objetivos, levan-

l Vorotnikov) do em conta, como base, os fatores que são 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) universais para toda a HL!manidade._ 

- A Presidência tem a honra de conceder POr isso, nesse quadro, damos um papel 
a palavra ao Presidente Vitali I. Vorotnikov, que Ue destaque à cooperação parlamentar com 
quer dirigir-se aos Parlamentare_s brasileiros. os oUtros j:>alses-. -- · 

__ - Muito !los Sensibiliza, por tudo _isso, a pre
sença nesta Casa e nesta hora de tã.? desta- _ 
cada representação parlc!mentar, e que V. Ex', 
Sr. Vitali L Vorotnilmv, engrandece ao presi
di-la. Têrh os Parlamentares missão_ especifica 

_a desempenhar. Por ísso que seus mandatos 
nascem na fonte cristalina da preferência po-
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pular, fácil se toma o diálogo, proveitosa a 
troca de opiniões, possível o entendimento. 
Há, para os Parlamentares de todo o mundo 
uma s6 linguagem, a que remove possíveis 
obstáculos no caminho da paz. Porque so
mente assim se poderá exorcizar o demónio 
da guerra' e superar cüscórdias de qualquer 
natureza. 

Anatole France previu que a paz universal 
se realizaria um dia, "pOrque uma nova ordem 
de coisas, uma ciência nova, n-ovas necessi
dades econôm!cas hão de impor às nações 
o estado pacífico, _assim como outrorêll as pró
prias condições de sua existência os punham 
e os mantinham no estado de guerra". Não 
retardemos esse dia. Este, nosso dever. 

O Senado Federal, nestes tempos alvissa
reiros, quando as superpotências se compe
netram de que o destino do Mundo depende 
de sua compreensão e harmonia, saúda os 
ilustres Visitantes, ágradece-lhes a presença 
em nossa Terra e em <:oritãto com nossa gen
te, e faz votos para que, de volta ao seu país, 
levem do povo brasileiro a mesma agradáveJ 
impressão que aqui semearam e nós cultiva
remos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa designa a mesma Comissão que 
introduziu no Plenário _os Srs. Parlamentares 
da República Soviética para conduZir S. ~ 
ao Gabínete_ da Presidência desta Casa. 

(Acompanhada da Comissão, a Dele
gação se encaminha ao Oablnete da Pre
sidência do Senado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Na presente sessáo terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do Senado n9 132, de-1989;-de aUtoÍ"ia da 
Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidada
nia, que regulamenta o art. 9° da Constituição 
Federal. 

Ao projeto não foram ofereCidas emendas. 
Nos termos do art. 95-B, inciso }(, do Regi

mento Interno, o projeto não dispensa a com
petência do Plenário para sua apreciação. 

Assim sendo, a presidência determinará Sua 
inclusão em Ordem do Dia, oportUnamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

REQUERIMENTO N• 301, DE 1989 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 301, de f989, âo-seõador _Carlos Patrocífl.io, 
solicitando tramitação conjunta para os Proje
tas de Lei do Senado n95 107, de 1988, e 
50, de 1989; de autOria aos Senadores Iram 
Saraiva e Edison Lobão, respectivamente, que 
fixam percentual de reserva no serviço público, 
para deficientes fisicos-.- -

2 

PARECER No 2, DE 1988 

Votação, em tumo único, do Parecer n~ 2, 
de 1988, apresentado pêla Comissão Espe
cial, concluindo que não deve ser objeto de 
deliberação a denúncia s/n9 de 1988, do Se
nhor Deputado Gerson Peres, contra o Doutor 
José Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador
Geral da República. 

3 

Redação Final 

PROJETO DE lEI DO DF 
N• 8, DE 1989 

Discussão, em turno único, da redação fmal 
- (oferedda pela Comissão Diretora em seu Pa

recer n9 81, de 1989), do Projeto de Lei do 
DF n9 8, de _] 989, de iniciativa dO Governador 
do Distrito Federal, que altera o art. 93 do 
Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro de 
1966, e dá outras providências. 

4 

MArtR!A A SER DEClARADA 
PREJUDJO\DA 

--Projeto de Lei da Câmara n~ 31, de 1983 
(n9 4.524/81, na Casa de origem), que toma 
obrigatória a apresentação de certificado de 
regularidade de situação - CRS quantO ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS para Os fins que menciona. 

5 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDlCADA 

Projeto de Lei da Câmara no 33, de 1983 
(n9 4283/81, na Casa de origem), que acres
Centa parágrafo ao art. 459 da Cori.solidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decce
to-Lei 09 5.452, de 19 de maio de 1943. 

6 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 41, de 1983 
(n? 4255/80, na Casa de 6rigem), que aCres
centa parágrafo ao art. 791 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to--Lei n9 5.452,_de 19 de maio de 1943. 

7 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Pro]et<) d-e Lel da Cânlara n9 58~ de 1983 
(n9 1.343J79, na Casa de Origem), que altera 
aredaçáo_da__péuágrafo único-do-arl-566-da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 19 de mãio de 
1943, assegurando o direito de sindica1ização 
aos empregados das erripréSãS públicas. 

8 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

~ojeto de f,.ei da Câinarã. n? 60, de 1983 
(n? 2.355n9, na Casa 'de -origem), que altera 
a redação do art.-39 da Lei n9 5.859, de 11 
de dezembro de 1972, a fim de garantir ao 
empregado doméstico o direito à gratificação 
natalina instituída pela Lei n? 4.090, de 13 de 
julho de 1962. · · 

9 

MATÉRIA A SER DECJ..ARÁDA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n9 122, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que_acrescenta parágrafo úniço 
ao art. 12 da Lei Complementar n9 1 1, de 
25 de maio c:fe_1_971_, que dispõe sobre o Pro
rural. 

10 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PRE-JUDICADA 

Projeto_de Lei do Senado n9 124, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que introduz modificação na Lei 
Complementar n9ll, de25 de maio de 1971, 

-que instituiu o Prorural. 

11 
MAlÉRJô A SER DEClARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 135, de 1983, 
de autoria do Senador Roberto Campos, que 
cria contratos de trabalho simplificados para 

facilitar novos empregos. 

12 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 136, de 1983, 
de autoria do Senador Roberto Campos, que 
autoriza a delegação de_ atividade de previ
dência social a empresas privadas. 

13 

MATÉRIA A SER DECJ.ARAbA 
PREJUDIO\DA 

Projeto de Lei do Senado n~ 129, de 1986, 
de autoria do Senador Passos Pôrto, que dis
põe sobre a proteção do trabalho do empre
gado em serviços domésticos e dá outras pro
vidências. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
- Está eftcerr8da a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 
minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1•163, OE.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 confonnidade com a delegação 



2780 Terça-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1989 

de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~--2;-de 4 de_abril 
de 1973, e tei1do em vista o que consta do 
Processo n9 007311!89-3, r~:;;olve aposentar, 
voluntariamente MARCEUNO DOS SANTOS 
CAMEUO, Adjunto Legislativo, Classe "Espe
cial", Referência NS-19, do Quadro Perma
nente do Senado Federa1, nos termos do arti
go 40, incíso_ Ifl, alínea a, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinados 
com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 
430, incisos IV e V, e ·414, § 49, da Resolução 
SF n9 58, de 1972; ·artigo 3~ da Resolução 
SF n9 ·13, de 19.85, artigo 29 da Resolução 
SF n9 182, de 1987, e artigo 59 da Resolução 
SF n9 155, de 1988, com proventOs integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso )J, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 9 de junho de 1989. -
Senador Nelson Camefró, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 

d) Parecer pela demissão, por Justa causa, 
_de Alexandre Roberto Heck, por abandono de 

_ emprego, conforme apurado em inquérito ad
miniSfr"atiVo (Processos ri_'?" 0083E;i3(88-~ e 
Ol22l9m8-6J. 

Os Rresentes.di~~em a matéria e aprovam 
o parecer. 

A _seguir, o 5enhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente, 
que Submete aos presentes pareCer do Senhor 
Primeiro Secretário favorável ao Processo n~ 
o-10562/87-7, no qual Adriano Bezerra de Fa
ria e outros requerem revisão de processo ad
miniStrativo a que. fOram submetidos. 

A ComiSSão Õiretora-dis~Ute a matéria e 
aprova o parecer. 

Em continuação, o Senhor Presidente con
ceàe a palavra ao Senhor Pdmeiro Secretário, 

_que submete aos presentes os s_eguintes as
-- -suntos: 

a) Processo n9 019558187-2, de interesse 
de Wilson f.\enez.es Pedrqsa e_outros. 

A matéria é distribuída ao Senhor Segundo 
Vice-Presidente para relatar. 

b) Parecer favorável à proposta de Grupo 
CO.MISSÁO DIREfORA de Trabalho cdado para estudar os reajustes 

16" Reunião Ordinária, reaUzada de preços no âmbito do Senado _Federal, coo-
em 8 de Junho de 1989 cluindo pela apresentação de proposta de Ato 

Às onze horas_ do <iiª oito de junho çle um da Comissão Dir_etor_a (Processo n9 
mil novecento_s e oitenta e no~, na Sala de _00715~89~2). ---- · -
Reuniões da Presidência, reúne-se a Comissão Os presentes debatem a matéria, aprovam 
Diretora no Sençldo Federal, com a presença_, o parecer: e assinam o respectivo Ato, que 
inicialmente, dos Excele_ntís_simos Senhores vai à publicação. 
Iram Saraiva,_ Primeiro Vice-Pre_sidente, Ale~ -~--c) Parecer favorável à solici~ção de empe-
xancire Costa, SegundO Vice-Presidente, Menw nho para cobrir despesas com confecção de 
des_Canale, Primeiro Se_creiário, Divaldo Su- comendas (Processo n9 007299/89~3). 
ruagy, Segurido Secretário, POmpeu de Sousa, Os presentes discutem a matéria e aprovam 
Terceiro Secretário, Antônio Luiz Maia, Aureo o parecer. 
Mello, Suplentes, e. no decorrer dos trabalhos, d) Solicitação d_a Sei Editora Ltda. no sen-
Nelson Caméiró, Presidente. tido de ser autorizada a assinatura, pelo Sena-

Deixa de comparecer, por motivos justifica- do Federal, âa publicação "Caderno _Germa-
dos, o Excelentíssimo Senhor Senado~ Lou- no-Brasileiro". . _. 
remberg Nunes Rocha, Ql,larto se-cretário. Os_ pr-esentes discutem a matéria._e a~tori-

0 Senhor Pdmeiro Vice-Presidente assume -?am a ~inatura para o ano de 1989~ 
a Presidência e, após_ declarar abertos os traba- e) ~Expediente do Sindi1egls contendo_ rei
lhos da reunião, apresenta à Comissão Dire- vindicações com o parecer de sua autoria so-
tora os seguintes assuntos: _ . bre_o assunto. 

a) Parecer favorável à aprovação, na forma Os presentes deddem distribuir a matéria 
de proposta de Ato da Comissão Diretora,_que aos Membros da Comissão Diretora, para exa
apresenta, da Prestação de Contas do Senado me e posterior ·aehberação do Colegiada. ~ 
Federal, relativa ao exercício de_1 ~88. f) -i'" reposta áo ProdaSeil -conterido projeto 

Os presentes_ discutem a matéria, aprov~m de informatização da Câmara dos Deputados. 
o parecer e assinam o respectivo Ato, que A matéria é distnbufda ao Senhor Segundo 
vai à publicação. Vice-Presidente para relatar .. 

b) Parecer favorável à aprovação da Presta- g) Pedido de crédito suplementar, feito pelo 
ção de Contas da Funsen, relativa ao exerc'ícto _ Senãdo Federal, cuja proposta sofreu redu
de 19_88, na forma da proposta de Ato da ção, em 27%, por parte da Secretaria de Orça-
Coinlssão Diretora, que apr~sente. menta e Finanças da Seplan. 

Os presentes diScutem a matéria, ·aproVa~ A rnªtéria,_ ao ser discutida, gera protestos 
o parecer_ e assinam o respectivo Aro, que por parte dos presentes em razão da redução 
vai à publicação. feita, visto que o CongressO Nacional tem par-

c) Parecer favorável à aprovação da Pr_o- ticipação inexpressiva no Orçamento da 
posta Orçamentária da Fundasen, para o exer- _ JJniãQ, . . . _ _ 
cicio de 19.8_9._na forma de minuta de Ato """ .Os presentes, decidem delegar ao Senhor 
da Comlssão_Qj_r_~t_qra~ que apresenta (Preces- _ Presidente poderes para entrar em contato 
so n~ PD-000086/89:4). __ !:om o Ministro do Planejamento para soluCio-

A Comissão Diretora examip;;t a matéria e n.;1r a questão. 
aprova o parecer; assinando os presentes o Dando prosseguimento à reunião, o Senhor 
respectivo Ato, que vai a publicação. Presidente, concede a palavra ao Senhor Se-

gundq Secretário que apreSenta à Comissão 
Diretora os seguintes assuntos: 

a) Expediente de familiareS, dO ex-Senádo! 
_ DQmin,Sos Vellasço n~ s~ti~o Qe sere111 pu~li
cados os seus trabalhos parlam"en~ares. . __ 

Õs presentes_ e_~minaffi a matéria e deci
dem encaminhar a solicitação à SuPseçretaria 

. de Biblioteca para coletar o material relativo 
- ao pedido e posterior devolução à Comissão 

Oiretora que designará, então, um Senador 
para elaborar o perfil pariamentar do __ ex_-5e
nador. 

b)_ Parecer favorável ao pedido de suspen
sãO do contrato de trabalho formulado por 

-Sônia Maria de Souza Mendes (Processo n~ 
007251/89-0). 

Os presentes debatem a matéria e aprovam 
o parecer. 

Neste rilomentõ, -coniparece o Excelentís-
simo SenhOr Seriádor Nelson Carneiro, Presi

- dente, que assume a Presídêiicia Qõs trabalhos 
da reunião~ e conceâe a palavra ao Senhor 
Terceiro SeCretádo, que submete à Comissão 
Diretora os seguintes assuntos: 

a) Parecer oral_f.:worável à solicitação feita 
pelõ Conselho Nacional dos Dir_eitos da Mu
lher no sentido de ser_em impressos, pelo Ce
-graf, 3.õoo exemplareS do ';CatalogO _dos Gru-
pos de7'\Wheres". · · 

OS presentes debatem a matédq_e aprovam 
o parecer. 

Dando continJJidad_e, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador_Antônio 
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora, que 

_apresenta parecer oral pelo arquivamento da 
Representação formulada pela Deputada Beth 

- Azize. 
_ç)s p_resen~, após exai"nlnareril _a niatéda, 

aprovam o parecer. 
Em s~gulda, _o _S~nhor Presidente _concede 

a palavra ao ÕireiOr-Geral, que traz ao conheci
-~ento e apr_eciação da Comissão Diretora so
lici~ção form~ad_apor J_oão FrancisCo da Si!~ 
va no sentido de ser autorizado o ressarci

- m~n~c{de despesas realizadas com .;3 jntema-_ 
ção__.. de seu filho (Processos n-?S 005407/89-3 
.,. 007198/89-2). . . . 

É designado o Seilhár Terceiro Secretário 
Para relatar- a matéria. · - -

O Seithor -Preside:nte_ :;~.presenta, então, os 
seguintes assuntos_ ao conhecimento e delibe-
ração da Comis_são DiretOfã: -

a) Projeto de Resolução, de autoria do Se
nador Carlos C:Qiarelli, que "dispõe sobre pro
posta de ação __ direta de incónstitucionalidade 

_da Medida Provisória n~ _6;3, ª __ $er_ proposta 
pela Mesa do Senado Federal, perante o STF'', 
ácompanhado de petiçã-o; dífigida -ao Presi
dente e subscrita pelos Líderes do PSB, Sena
dor Jamil Haddad, do PDT, Senador Mário 
Maia, do PSDB, Senador Chagas Rodrigues, 
e, do PDS, Senador Jarbas Passarinho. 
- A matéria é distribuída em re'gime âe urgên

da, ao Senhor PrimeiroSe~retáiiõ para ·relatar. 
É convocada uma reunião extraordinária da 
Comissãó .. Dlretcirã; para o dia 13:dejunho 
em curso, a fim de ser discutido o parecer 
do Relator. 
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b) Projeto de Resolução n~ 201/88, que 
"cria cargos em comissão do Grupo-Direç:ão 
e Assessoramento Superiores, na Subsecre
taria de COmissões, e da outras providências", 
para reexame pela Comissão Dlretora. 

É designado o Senhor_ PrimeirO-Secretário 
para relatar a matéria. 

c) Processo n~ 005551/89-7, -em que Eny 
Raimunda Ramirez solicita suspensão de seu 
contrato de tr~alho. 

J:: designado o Senhor Primeiro Secretário 
para relatar a matéria. 

d) Expediente da Deputada Daisy Lúcidi 
sobre uso "da franquia postal do Senado Fede
ral para distribuição de matéria publicada em 
jornal. 

Os presentes, após examinarem a matéria, 
autorizam o Diretor~Gera1 a enviar expediente 
ao Diretor Regiona] da ECT para averiguação 
do fato. 

e) Expediente do Diretor-Executivo do CE
GRAF-coOtendo protestos contra sátiras, aprew 
sentada no Programa 'íV Pirata", da Rede 
Globo de Televisão, ''tentando ridicularizar o 
Centro Gráfico do Senado Federa]". 

Os presentes, após ex~inarem a matéria, 
concordam com o expediente e autorizam o 
Senhor Presidente a transmitir ao Presidente 
da Rede Globo de Televisão o protesto da 
CofulSSãO Diretora do SeriadO FederaJ. 

I] Expediente do Senador Aluízio Bezerra, 
presente à reunião naquele momento, cornu

- nicando a realização, em Manaus-AM, da reuw 

nião do Parlamento Amazónico e pedindo au
xílio financeiro do Senado FederaL 

Em face das dificuldades atuais de disponi
bilidades orçamentfu:ias, a Comissão Diretora 
delega poderes ao Senhor Presidente para 
exame da rnatéira, dando-lhe urna solução, 
se possfvel, em conjunto com a Câmara dos 
Deputados. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos, às treze horas, pelo 
que eu, José Passos P6rto, DiretorwGera1 e Se
cretário da Comissão Diretora, lavrei a pre
sente_Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à pub6cação. 

Sala da Comissão Diretora, 8 de junho de 
1989.-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

AI'IO :XUV J'IO 076 QUARTA-FEIRA, 14 DE JCJI'IHO DE 1989 BR..4ÚIA DF 

r----CONGRESSO NACIONAL---.. 
Faço saber que o Congresso Nacional ~provou, nos termos do art. 25, § 1 •, inciso I, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.460, de 2ô de agosto de 1988, que ''autoriZa a concessão 
de garantia da União aos títulos que menciona·: 

Artigo úniço. É aprovado o texto do Decreto-Lei n' 2.460, de 2ô de agosto de 1988, que "autoriza · 
a concessão de garantia da União aos títUlos que menCiona". 

Senado Federal, 13 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Corlgresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1', inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente dp Senado Federal, promulgo 
o seguinte - -

DECRETO LEGISLATIVO N• 35, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.432, de 17 de mtiio de J9à8, que '1nstitui a Reserva 
Nacional de Compensação de Remuneração-RENCOR, estabelece normas relativas ao equilí
brio econ6mico-fiilanceíro diis. concessfonáriàs de serviços públicos de energia elétrica e dá 
outras providências·: 

Artigo único. É aprovado o'texto do Decreto-Lei n' 2.432, de 17 de maio de 1988, que "institui 
a Reserva Nacional de Compensação de Remuneração- RENCOR, estabelece normas_relativas a-o equilíbrio 
econõmico-fmanceiro das concessionárias de serviços· públicos de energia elétrica e dá outras providências". 

Senado Federal, 13 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
biretor Administrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a respor\sab11idade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Junho de 1989 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 

Semestral .................................................. NCz$ 9,32 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MAO RUGA 
Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § I', inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 36, DE 1989 

Aprova o texto do ·Decreto-Lei n' 2.450, de 29 de julho de · 1988, que ''altera a legislação 
do Imposto sobre Produtos Industrializados': 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n' 2.450, de 29 de julho de 1988, que "altera 
a legislação sobre Produtos Industrializados". 

Senado Federal, 13 de junho de 1989. ~Senador Nelson Carneiro, Presic:!ente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arl 25, § 1 ', inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.451, de 29_dejulho_de 1988, que "altera o Decreto-Lei 
n' 2.433, de 19 de maio de 1988." 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n' 2.451, de 29 de julho de 1988, que "altera 
o Decreto-Lei n' 2.433, de 19 de maio de 1988". 

Senado Federal, 13 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faç:o saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1 ', inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.461, de 30 de agosto de 1988, que "altera a legislação 
do Imposto de Renda': 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n' 2.461, de 30 de agosto de 1988, que "altera 
a legislação do Imposto de Renda". 

Senado Federal, 13 de junho de 1989. - Senac:!or Nelson Carneiro, Presidente 

I 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 25, § 1 •, inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, "é eu, Nelson "Cárhelro, Presidente do Senado- Federal, promulgo 
o seguinte " " 

DECRETO LEGISlATIVO N• 39, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.471, de 1' (ie setembro de 1988, que ''modifica a 
legislação referente à contribuição de que tratam os Decretos-Leis n~ 308, de 28 de fevereiro 
de 1967, e 1]12, de 14 de novembro de 1979, e do adicional de que trala·o Decreto-Lei 
n• 1.952, de 15 de julho de 1982, e dá outras providências': " 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n• 2.471, de 1•de setembro de 1988, que "modifica" 
a legislação referente à contribuição de que tratam os" Decretos-leis n<' 308, de 28 de fevereiro de 1967, 
e 1.712, dé 14 de novembro de 1979, e do adicional de que trata o Decreto-Lei n• 1.952, de 15 de julho 
de 1982, e dá outras providências". 

Senado Federal, 13 de junho de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25; § 1 •, inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson- Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISlATIVO N• 40, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.4 72 de· 1' de setembro de 1988, que altera disposições " 
da legislação aduaneira, consubstanciada no Dereto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966, 
e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n' 2.472, de 1• de setembro de 1988, que "altera 
disposições da legislação aduaneira, consubstanciada no Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966, · 
e dá outras providências". 

Senado Federal, 13 de junho de 1989.- Senador Neison Carneiro, Presidente . 

.----SENADO FEDERAL---~ 
Faço s~r qu~ o Senado Federal apr?vou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e " 

eu, Nelson Camerro, Presidente, promulgo a segumte " " " " 

RESOLUÇÃO N• 27, DE 1989 

Autoriza a Companhia de Gás de SãÕ Paulo COMGAs; a contratar operação de crédito 
externo no valor de as$ 94,000,000.00 (noventa e qi.Jàfro milhões ae 'dólares americanos). 

Art. 1' É a Companhia de Gás de São Paulo - COM GÁS, nos termos do art 52, incisos V 
e VII, da Constituição Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo no valor deUS$ 94,000,000.00 
(noventa e quatro milhões de dólares americanos), jtlnto ao Banco Internacional de Desenvolvimento (Banco 
Mundial) mediante garantia da União, destinada ao financiamento do Projeto de Distribuição de Gás Natural 
no Estado de São Paulo. - " 

Art 2• É o Poder Executivo autorizado a dar o Aval do TesourO Nacional à operação mencionada 
no art 1 • desta Resolução, mediante recebimento de c-ontragarantias efetivas do tomador e observadas as 
demais exigências legais. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 13 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente .. 
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l-ATA DA 77' SESSÃO, EM 13 
DE JUNHO DE 1989 

l.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Aviso do Ministro dos 
Transportes 

- N9 244/89, ericaininhando esclareci
mentos do Ministério dos Transportes so
bre quesitos constantes _do Requerimento 
n•198189. ~ 

1.2.2 -Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado nG 148/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que regulamenta o § 39, do art 43 da Con~ 
tituição, assegurando o incentivo pela 
União à recuperação de terras áridas nas. 
regiões de baixa renda, e a cooperação 
com- os pequenos e médios proprietários 
rurais para que suas gleba$ sejam dotadas 
de fontes_ de água e de pequena irrigação, 
e dá outras providências. 

1.2.3- Requerimento 

- N? 318/89, de autoria do Senad_or 
Francisco _RoJlt':mberg, solicitando ,lcença 
nos dias 15 e 16 do corret;:~te, a fim de 
integrar, como convid~do, a COJTlitivét 4o 
Sr. Presídente. da RepúbJica em visita_ ao __ 
canteiro de obras da hidroelétrica do Xil"l· 
g6. 

1.2A- Comunicação da Presidên
da 

- Designação, no término da presente 
sessão, da Comissão incumbida do exame 
da Proposta de Eme-nda à Constituição n? 
1/89. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SE/YADOR LOORNAL BAPTISTA- Re
sultado da campanha de vacinação cOiitrã 
a paralisia infantn. 

SENADOR NEY MARANHÃO - En
chentes que atingem Recife - PE. __ 

SEl'fADOR ANTÓNIO UJ/Z MAYA -
ConVênio assinado hoje entre o Ministério 
da Educação e Cultura e os ESléldos_ _da 
região Norte VLSando o repasse-de reCur
sos para expansão e rrielhoria c;lo ensino. 
Doc:umento sob o títu1o "A Sociedade _e 
a Pessoa Huma_na_~ _Horizonte para a Ca
minhada da Educação", sobre as diretrizes 
e bases da educ.ação nacional. 

SENADOR JAMIL HADDAD- Enchen
tes no Rio de Janeiro. 

1.2.6- Requerimentos 

- N9 319/89, de autoria do Senador Rai· 
mundo Lira, solicitando licença, para se 
ausentar dos traba1hos da Casa, no periodo 
de 6 a 9 do corrente, para tratamento de 
saúde. Aprovado. 

SUMÁRIO 
- N9 320/89, de autoria do Senador 

Lourival Baptista, solicitando licença nos 
dias 15 e 16 do corrente, a_fim de integrar, 
como convidado, a comitiva do Presidente 
da República em visita ao canteiro de obras 
âa hidroelétrica do Xing6. 

1.3-0RDEMDO DIA 
Votação, em turno único, do RequeriR 

menta n9 301, de 1989,-do senador Carlos 
P~trocínio, solicitando tramitação conjunta 
para os Projetas de Lei do Senado rf.'" __ 107, 
de 1988, e 50, de 1989, de autoria dos 
Senadores. Iram S<Íraiva e EdiSon Lobao, 
respectivamente, que faxam percentual de 
resel'Va no serviço públíco, para deficientes 
físfcos. Aprovado. 

o __ Vot_8Ção~ em turno único, do Parecer n1 
2, de 1988, Çlpresentado pela ComisSão 
Especial, concluindo que não deve ser pl;l~ 
jeto de defíberação a den(ÍJ1c;ia s/n9 , de 
1988, do Seli.hor Deputado Gerson Peres, 
contra o Doutor José_ Paulo Sepúlveda Per~ 
tence, Procurador-Geral da República. 

_ .!Wroyado .. Ao Arguivo. ___ _ 
Discussão, em tuffio -único, da redação -

final (oferecida pela Comissão Dire.tora em 
seu Parecer nç 81, de 1 989), do Projeto 
de Lei do DF n~ 8, de 1989, de inlciativa 
do Governador do l)tstrito Federal, que al
tera o art 93 do Decreto-Lei n? 82, de 26 
de dezembro de 1969, e dá outras provi
dências. Aprovada. À sanção do Ciovema
dor do Distrito Federal. 

Projeto de Lei d4 Câm~ra n_9 ~1_, de 1983 
(n9 4.524/81, na Casa de origem), que tor
na obrigatória a apresentação de certifi
cado de regularidade de situação - CRS 
quanto ao__f_undo de Garantia do_ tempo 
de SerViço.:...._ FGTS para os fins que mtm
cioriã.:· Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

ProjetO de Leí_da Câmara n? 33, de 1983 
(rt~ 4.283/81, na Casa -de origem), que 
acrescenta parágrafo ao art. 459 da Conso
lidação das Leis do Tr~balho, aprovada peM 
lo Deçreto-Lei n9 5.452, de 19 çle maio de 
_1943. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.· 

Projeto de Lci da Câmara n941, de-1_9:83 
tn~ 4.2551_80,_ na Casa de origem), Que 
_acrescenta parágrafo ao art. 791 da Conso
lidação das Le_is doTrabalho, aprovada pe
lo Decre_to-Le:Lo9 5_.452, de 19 de maio de 

. 1943. Dec~ara.do prejudicado. Ao ArqUivO. 
Projeto de Lei da Câmara ri? 58, de 1983 

_ (n9l.343n9, na Casa de origem), que a1te
ra a reda~ão do parágrafo único do art. 
566 da Consolidação das Leis d_o Trabalho, 
~provada pelo_ Deáeto-Lei n9 5A52,_ de 19 
de.m~Çl: d~_J9_4~,- ~ssegurando o diieito 
de sindiéalização aoS emp.rega6.os das em· 
presas públicas. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de_Lei d.,_ Câmara n9 60, de 1983 
(nç 2.355179,-na Casa de origem), que alte
ra a redação do art 39 da Lei no 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, a fim de ga
rantir ao empregado doméstico o direito 
à gratificação natal_i_na instituída pela Lei 

n~ 4.090, de 13 dejulho de 1962. Decla
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto d_e L.ei dO--Senado Ti9.122, de 
1982 - Complementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta pa
rágrafo único ao art. 12 da Lei Comple.: 
mentar n9 11, de 25 de maio de 1971, 
que dispõe sobre o Prorural. Declarado 
prejudicãdõ. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado no 124, de 
1982- COmplementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que introduz modi
ficação na Lei Coffipl_ementar no? 11, de 
25 de maio de 1971, cjue instituiu O PrOru
ral. Declarado prejudica&). Ao Arquivo. 

·Projeto de Lei do Senado n9 135, de 
1983, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, que cria contratos de trabalho simplifi
cados para facilitar novos empregos. De
dar-ado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 136, _de 
1983, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, que autoriza a delegação de atividade 
de previdência social a ernpresas privadas. 

-~~arado prejudicado. Ao Arquivo. 
Projeto de Lei do_ S~ncildO n" 12gl, de 

1986, de autOria_ do Senador Passos .Pôrto, 
que dispõe sobre a proteção do trab.alho 
do empregado em serviços domésticos, 
e -dá outras providências. Declarado prejuR 
dicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

- Propostã dÓ nome do Senador Alba
no Fr~co-para representar o_Senado Fe-
deral no Encontro da América -Latina em 
Genebra, a realiz.:,:r-se em_2? e 23 d~ junho 
dO corrente. Aprovado. 

-Requerimentos n9S ;318 e 320/89, li
dos_ no _Expediente da presente sessão. 
Aprovados, após -pare<::ei-es prOferidos pelo 
Senador Ney Maranhão. 

1.3.2. - Dlsc::ursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR RONALDO ARAGÃO - II 
Feira de Cacau de Cacoal - RO. -

SENADOR CARLOS ~CH/ARELLI- So
brestamento -que teria ocorrido na Comis-
São Uiretora do Sen~do federal, d_a pro· 
posta de ação· direta d~ inç:Qnstituciona
lidade de Medida Provis6ria n9 63/89 .. 

O SR. PRESIDENTE- -Esclarecimerl· 
tos sobre o aSStirito tratãdo pelo Sr. Carias 
Chiarelli. 

~ SEJ"iADOR OOACIR SOARES;___ Privati
zação-da_ Ceri.trais EiétriÇaS. de-- Rondônia 
Cerori. --- - -

SENADOR MAURO BENEVIDES- Re
forma a_arária_ - Reu~ião em BrasíJia dos 
Secretáriõs Est~ç:l.uais_ de Agricul~ra com 
o Mínistro [ris Resende. 

SEI'WJOR LEITE CHA 1-ES- Indagado 
da Presidência sobre a publicaç_ão do Regi
mento Interno do Senado Federal. 
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O SR. PRES!DEI'iiE...:..:.... Resposta à inda
gação do Senador Leite Chaves. 

1.3.3 -Comunicação da Presidên
cia 

Designação da Comissão incurriblda de 
emitir parec;er sobre a Proposta de Emen
da à Constituição n9 1/89, que altera o pra
zo estabelecido no § 6° do art. 14, para 
desincompatibilização do Presidente da 
República, dos _Governadores de Estado, 
do Distrito Federal e dos Prefeitos. 

-1.3.4 ~Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2 - DISCCIRSO PRONCINCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Mârlo Maia,· proferido 
na sessão de 7-6-89. 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-W 164 a 168. de 1989. 

4-ATADECOMISSÃO 

5-MESADIRETORA 

6-ÚOERES E VICE-LfDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÓES PERMAI'IENTES 

Ata da 77~ Sessão, em 13 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MJN(HOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SE/VÁ[)ORES: 

Leopoldo Peres- Carlos De'Carli -Aureo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão 
-Moisés Abrao- Carlos Patrocínio-Anto
nio Luiz Maya - Jo_ão C<istelo - Alexandre 
Costa-_ Edison Lobão -João Lobo- Cha
gas Rodrigues - Afonso Sancho - Cid Sa
b6ia de Carvalho - Mauro Benevides - La
voisíer Maia - Marc:ondes Gadelha -Marco 
Maciel- Ney Maranhão -_Mansueto de Lavor 
-João Lyra- Francisco Rollemberg -Leu
rival Baptista -Jutahy Magalhães- Gerson 
Camata - João Calmon - Afonso Arinos 
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Itamar 
Franco - Ronan Tito - Fernando 1-ieruiqúe 
Cardoso -lran Saraiva-:-- Pompeu de Sousa 
-Maurício Corrêa- Louremberg Nunes Ro
cha - Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Derzi- Leite Chaves -José Richa -Jorge 
Bomhausen- Dirceu Cameifo ..:.:...José Paulo 
Bisai- José Fogaça. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 45 Srs. Senadores·: HaveildO-rlóme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iriidamos- nOSSOs 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário irá PFocéder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO DOS TRANSPORTES 

N? 244/89, de 7 do corrente, encaminhando 
esclarecimentos do Ministério dos Transpor
tes sobre quesistos constantes do Requeri
mento n~ 198,de- 1989,deautoria do Senador 

Roberto Campos, formulado cOm o objetiVo 
de oDfer informações relativas à Companhia 
de Navegaçã-o Uoyd Brasileiro - Uoydbras. 

. O SR;· PRESIDENTE (Pompeu de Sowa) 
-O E:xpediente lido vãi à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai_ ser 
li~_o pelo Sr. 1 ç Secretári?. _ 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 148, D~_l989 

Regulamenta o§ 3~ do art 43 da Comi
titu!Ção, assegurando o incentivo pela 
ilnião à recupefaçao de. terras áridas nas 
regiõeS-de_ baixa renda, e a cooperação 
com os pequenos e médios proprietários 
rurais para que suas gfebas sejam dota
das de fontes de água e de pequena irriga
ção, t:: dá outras providéncias. 

O Corigrésso NadOi'ial decreta; 
Art. P' O Podei' Executivo Federal, na de

finição dos Planos Nacionais de Desenvolvi
mento e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
dará prioridade para o aproveitamento econô
mlco e Social dos rios e das massas de água 
represadas ou represáveis nas regiões de baixa 
-ren:da, sujeitas a secas periódicas, em obser
vâncta__ao § 29, item IV, do art. 43, da Cons
tituição. 

Parágrafo único. O disposto no caput des
se artigo também se aplica às agências que 
elaboram e executam os Planos Regionais de 
Desenvolvimento. 

Art. 2? A União, ·as Estados, o Distrito Fe
deral e os MunicíPios propiciarão a prestação 
de assistência técnica e incentivos creditícios 
a pequenos _e médios proPrietários rurais, esta
belecidos em regiões de baixa renda, vitima
das por secas periódicas, para que estes reali
zem, por si mesmos, em suas glebas, as obras 
necessárias para a dotação de fontes de água 
e de pequena irrigação. 

- Art 3~ 6Poder ~cutivo, a partir da san
ção desta Lei, compatibilizará os programas 
e projetos em execução· nas áreas aqui referi
das, com o fim de evitar duplicidade de ações. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sUa publicação. 

Art. 59 Revo~af!1·S_e as disposições -em 
Contrário. 

Justificação 

-- A ação da União em regiões de baixa renda, 
Vitimadas por SeCas periódicas, requer incen
tivos para a recuperação de terras áridas e 
cooperação, sob a forma de assistência técni
ca e de financiamentos a pequenos e médios 
proprietários rurais, para solucionar a questAo 
da Oferta de áQua. 

A concessão de financiamentos com juros 
favorecidos e encarQos dif~renciados para que 
os pequenos e médios proprietários realizem, 
j;>or si mesmos, em suas gl~ba~! obras_ de pe
quena irrigação e_ de font~s de água neces
sárias ao aproveitamento racional da agrope
cuária se faz imperativa, bem como são impe
rativas a prioridade e a alocação. de recursos 
nos planos governamentais de curto, médio 
e longo prazos, para esta fmalidade. 

O legis1ador, ao consignar no § 3~ do art. 
43 da Constituição Federal, o princípio de in
·centivo e cooperação aos pequenOS e médios 
proprietários rurais localizados em regiões de 
baixa renda, sujeitas a secas periódicas, apon

, tou com prioridade o aproveitamento econô
mico e .social dos rios e das massas de águas 
represadas e represáveis naquelas regiões, 
conforme estabelece o § 2?, item IV do mesmo 
artigo. 

Esta proposta de regulametação vem com
plementar o ordenamento jurídico para a rees
truturação da base econômica no meio rural, 
tendo como principal instrumento a irrigação, 
que propordona aumentos na produção- e 
produtividade agropecuária em regiões de bai
xa renda e rrünimiza os efeitos das secas. 
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Toda a intervenção ào Estado na economia 
regional deve partir de wn plano integrado, 
em que o produtor, as assoc.:iações de produ
tores e suas cooperativas participem da _sua 
concepção e execução, com a garantia de que 
os segmentos sociais intereªsados v~jam 
atendidas suas eSpecificidai:le.s locais, a um 
menor custo. Os diversos programas em exe
cuç~o; no país e especialmente no Nordeste, 
como é caso do Programa de Apoio ao Peque
no Produtor, do Projeto Nordeste.. adotam co~ 
mo regras de intervenção: a) Q desenvolvi
mento rural integrado, com o planejamento, 
a execução e a administração a cargo dos 
Estados; b) a colonização dirigida para o as
sentamento de pequenos produtores; c) a irri
gação pública, mediante a execução de pe
quenos projetas pelos Estados e de projetas 
de maior porte, consolidando os projetes do 
DNOCS e da Codevasf, para pequenos irri
gantes. 

A consolidação dos diversos programas e 
projetas em e,xeç:u_ç_ão;_ no que tange à irriga~ 
ção e à regularização da oferta de água, parti
culannente nas regiões sujeitas a secas perió
dicas, se toma imprescindível e fará com qUe
seja atendido o principio estabelecido na 
Constituição. 

A inclusão desta prioridade nos Planos Na
cionais e Planos Regionais de Desenvolvimen
to, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, garan
tirá a alocação dos recursos ne~ssârios para 
que, a médio e longo prazo, o País possa con
tar com a superação de um problema secular, 
que a muitos aflige. Dos recursos previstos 
para a região Nordeste no artigo 159 da Cons
tibJiç:ão, metade deverá ser aplicada na região 
do semi-árido, o que possibilitará o .cumpri
mento do preceito estabelecido por esta lei. 

Sala das Sessões, 13 c(e junho de 19ey~ 
-Senador Jutahy MewaJh(lr;s. 

(Â Comissão de A5suntos EconQmi· 
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projetO lidq será publicado e remetido 
à comissão competente. _ 

Sobre a m!!sa, requerimento_que vai ser lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO N• 318, DE 1989 

Sr. Presidente: ... 
Requeiro, nos termos regimentais licença 

nos dias 15 e 16docorrente, a fim de integr~r, 
como convidado, a comitiva do Sr. Presidente 
da República, em visita ao canteiro de obras 
da hidroelétrlca do Xing6, inauguração de 
uma ponte sobre _o rio SãO- Francisco e, em 
Aracaju, visita ao terminal Portuário e evento 
de Implantação do Pólo Ooroquímii::o. -

Sala das Sessões, 13 de junho de 1989. 
-Senador Francfsco RoDemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O expedLEmte lido se~ votado após a Or
dem do Dia, devendo se_r instruído_ com Pare-
cer da Comissão de Infra-Estrutura, a ser Õfe- __ _ 
reciclo por escrito ou oralmente, conforme o 
~sposto no ~rt. 44, § 49, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidêl}.Çia comunica ao Plenário que, 
ao término desta sessão deverá designar a 
comissão incumbida d_o exame da Proposta 
de Emenda à Constituição n~ I, de 1989, cUjo 
primeiro signatário é o Senador_João_Menezes. 

Para tanto está aguardando a indicação, pe
los 

4

Uderes dos partidos, dos nomes dos inte
grantes de suas bancadas que deverão com
por a referida comissão. 

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Souza) 
-Há oradores inscrito$. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leu-
rival Baptista. · 

O SR.~ LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o- seguinte discurso) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Ministro de Estado 
da Saúde, Dr. Seigo Tsuzuki, na entrevista co
Ietiva que concedeu à imprensa, ao abrir, no 
Re_dfe, a 23~ Campanha Nacional de Vacina
ção, esclareceu que a meta programada pelo 
Ministério da Saúde de vac;inar 9!?% das crian~ 
çã:S braSiJeii"ãs, entre i.ero e cincO anos de ida
de, contra a pOliomielite (paralisia infantil) seria 
provavelmente atingida. 

Isto significa uma população-alvo a ser vaci
nada da ordem de 19,9 milhões de crianças. 

A meta prioritária do Ministério da Saúde 
é e1iminar, até 1990, os dois tipos de vírus 
da poliomielite ainda existentes no Brasil -
O! e 03. 
_-,-AcentuoU o- iluStre MiniStrO Seigo Tsuzuki 
que. a Campanha tranSc_orreU bem em todos 
os Estados, verificand_o-que as pessoas est.ij.o 
realmente consc;iente;:; de J:omo é importante 
cada um contribiJ)r permanentemente para 
debelar o mal da paralisia infantil, cuja erradi
cação definitiva poderá ocorrer até o fim do 
ano" Vindouro de 1990. 

Na Carhpanha Nacional de 1988 JÕrám va
cinados 19,5 milhões de menores o que 
abrãnge 92,8 por cento da meta de vacinação 
prefixada pelo Ministério da_ Saúde. 

O mapa contendo os resultados globais e 
finais da Campanha de 1 9_89 condensando 
os resultados em todas as unidades fia Fede
ração será divu1gado ainda no decorrer desta 
semana, 
- No 12 de a90St0 VindoUro realizar-se-á _a 

2• Campanha. 
Todavia, afigura-se-me necessário anteci

par -dados que permitam uma avaliação das 
proporções e dos objetivos já coli:mados. 

Assim, em nove Estados do Nordeste foram 
vacinados 3375.186 crianças, representando 
556.6% da Região. 

N~se contexto, o exemplo mais expressivo 
foi obtido em_ Serg1pe, com a- vacinação de 
199.648 crianças vacinadas, ou seja, 90,~% 
do total programado, motivo pelo qual felicito 
o Dr, Gilton Rezende, Secretário -de _Saúde e 
sua eficiente equipe. -

Trata-se, por conseguinte, de resultados al
tamente satisfatórios, destacando a posição 
de Sergipe no ·cenário nacionaL 

No Brasil, óu seja, em todo o territ6ri9 nacio
nal, e n.;ts faixas etárias dos menores_. de 5 
anos, foram vacinadas 11.863.048 crianças 

-representando 59% do_ total esperado. 
A propósito, solicito a incorporação ao texto 

destas considerações do mapa anexo, pelo 
qual se pode verificar os dados obtidos até 
ontem, 12 de junho. 

Tais números são, na verdade, indicadores 
positivos das extraordinárias dimensões da 
Campanha Nacional contra a poliomielite, cu
jo êxito indiscutível se deve à competência 
técnica, ao entusiamos e à capacidade admi"~ 
nlstrativa do Ministro Seigo Tsuzuki e das suas 
equipes técnicas de médicos, pesquisadores 
e profissionais de saúde especializados. 

Devo asslnalar o eficiente funclonamento 
_da infra-estrutura de apoio, abrangerido iridu· 
sive as Secretarias estaduais de Saúde e o 
vaUoso apoiO dos Governos estadl,lais, seildo 
também. Imperioso salientar a ampla colabo~ 
raç~o dãs pbpu"IaçõeS beneficiadàs. _ _ _ -

No que diz r:espéito, tenho envidado esfor
ços e contribuído, no limite das minhas possi
Qiljd~qes, para prestigiar e valQrizar as Campa
nhas de Va,c:in~ção, bastando_ relembrar, a pro
pósito, os inúmeros pronunciamentos que for-
mulei, desde o §eu advento.·- - · 
Profundame~te sensibilizado, como médi

co, pela tragédia das éria.nças vítimas çia para
lisia-infciii.tir,-Cont:fuuo erigãjãdo no esforço-mi
donÇJ,) conj~to, ct.ija-suj:)rer'rià finalidade con
siste na defi_nltiv~ erradicação do flagelo da 
poliomielite. _ -~ 

É, portanto, com justificada alegria que _pos
so afrrmar, s~m receio _qe contestação, qu_e 

_ õ-B~aSil se encontra na vanguarde dos países 
que com_batem a poliomielite, sendo mesmo 
considerado p~la OrganizaçãO Mundial de 
Saúde (OMS) como a primeira nação que _está 
logrando e~radicar, de maneira decisiVa, a pa
ralisia infantil, dentro _de 5Ltas fianteir~s. 

Cóngratulo-me com _o Ministério da _Saúde, 
corrf os org-aOiSm.os estáduais _que estãO parti
dpandQ desta lu~ sem tréguas, e coÍ"n, as dew 
~n~ de milhões de crianças br~siJeiré):s, pelos 
êxitos obtidos que assegurará: de5de já, a 
CO!Jlpleta e defintiva ~rradicação d~ poliomie
lite. 

Eram estas as observações que desejava 
fazer, à margem deSta Campaitha Nacional 
de_ Vacinação contra a paralisia infantil, que 
no Brasil tem logrado obter indiscutível êxito 
para eliminar para sempre o flagelo da polio
mielite. (Multo bem! Palmas.) 
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DOC\JMEf<TO • QUE S_E REFERE O SENAOOO LOURIVAL BAPTISTA EM 
SEU PRONUHCIAh!ENTO. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA NAClONAL. DE ACõi::SBÁSICAS DE SAÚDE 

DIVISÃO NACIONAL -DE E:Plb-~MfOLOGIÀ 
Dia Nacional de Vacinação 
contra a Po1iomiel1t_e 

10 de junho ---1989 

Unidade População POPULA-CÃO VACJNADA 
da estimada 

Federação o-.c anos 0-4 anos X 5 E • Total 

RO 1!5"1335 111530 73.7 122170- . .233700 
AC 73322 32158 43.9 7583 .::_ 39741 
AM 349785 105497 30.2. IOS497 
RR 20547 25007 roo--:-c _ 2"500'7. 
PA 8]3608 484325 59.5 484325 
AP 45092 35029 1?;?,- 65.8_L _ 4_1610 

•ro 

NORTE 1453689 793546 54.6 . 136334 929'880 . 

MA 873895 147226 16_8 $5379 182605 
PI '128746 -_ 176180 4LT 32832 2690'12 
CE 924613 436194 41:2 79948- 516142 
RN 324618 280749 .86.5 20792 '301541 
PB 473474 387792 81.9 50654 438446 
PE 1051788 613873 -58.4 109066 722939' 
AL 387701 307809 7.9.4- 9243 317052 
SE 2196i7 - . 199648 90.9 31790. 2~f438 
BA 1848799 "1082744 5B.6 -255838 .:_ 1338"582 

NORDEStE õ5.3325J _363.(215 55.6 625542 4257757 

MG 2021491 1069336 52.9 - 149257 -f21i3593 
ES 340351 - ----3"3-6781- 99.0 71294 408075 
RJ 1500648 50'/376 33.8 73068 5®444 
SP 3938781 2923243 7if:2- 2923243 

SUDESTE 780-127-1 4836736 . 62.0 293619 5130355 

PR 1109709 l046789 94.3 140828 1187617 
se - - 5604$8 60274_1 100.0 _55280_ 658021 
RS 1000755 879624 87.9 137917 l0_17541 

SUL 2670962 2529154 94:7 334025_ ZS63179 

MS 246458 145435 59.0 8434 15_3869 

"' 265680 
,.. GO 694515 158099 -22.8 158099 

DF 2671._91 184152 68.9 32888--- 217040 

C.OESTE 1473844 487686 33:1 41322 ~008 

BRASIL 199330J7 - 12279337 61.6 _1430.842 13110179 

Dados recebidos até 11 horas - 13-6-89 

s Incluído em Goiás 
u Inclui Tocantins 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador NeY 
./'1\aranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a cidade do Recife volta a ser castigada com 
a chuva, com o inverno pesado naquela re
gião. 

Sabemos, pois, que a cidade do Re.cife esta
va sempre sujeita a grandes inundações atra
vés dos rios Capibenbe e Beberibe. O projeto 
do Governo Federal, que fez as barragens de 
ltapacurá e a de Carpina, evitou que problemas 
dessa natureza prejudicassem aquela popu
lação. 

Hoje, Sr. Presidente, os jornais do Pais falam 
não só das catástrofes do Rio de Janeiro, co-

mo também da cidade do Recife, que atingem 
prinCipãlmente as popu1ações mais carentes, 
que são as populações dos morros _como o 
de Casa Amarela, do Alto Zé do Pinho e tantos 
outros morros. A Prefeitura da cidade do Re~ 
dfe tem parcos recursos passados pelO Gover
no Federãl, haja vista o Projeto Cura, de Boa 
Viagem, e o Projeto Cura, do lPSEP, para onde 
estavam praticamente autorizadas essas ver
bas mas que, devido a dificu1dades, a Caixa 
Económica i1âo p-ôde repaSsâr. -

Falo com autoridade porque não pertenço 
à, correrite políticêi do atual prefeito. Mas, como 
Ser'íador de Pem.,rnbuco, tenho a obrigação 
de fazer um apelo urgente às autoridades fede
rais para que socorram a cidade do Recife 
onde, nessas últimas cheias, a população foi 
prejudicada com o desaba,mento de casas, 
e mais de vinte pessoas faleceram na CapitaL 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite-me V . 
Ex' um aparte? --

0 SR. NEY MARANHÃO- Com muito 
prazer, nobre Senador DivaJdo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy _- Eu gosta
ria de oferecer a minha solidariedade ao poVO 
recifense-e tarritíém ao povo do Rio de.Janeiro, 
por mais uma· calamidade pública que se aba
te sobre essas duas importantes capitais do 
nosso País. As capitais brasileiras, como V. 
EX" bem sãbe, são cidàdes tiplcamentes incha
das. Significa dizer que são cidades com popu
laç9es superiores à sua capacidade de empre
go, à Sua capacidade de alimentação, à sua 
capacidade de educação, à sua capacidade 

·de hospitalização. E como essa população fica 
à margem desse processo de desenvolvimen
to, daf vem a conceituação de marginais, por
que ~- rn.arginalizada do processo de de
senvolvimento vivido por aquela comunidade. 

O SR- NEY-MARANHÃO- Senador Di
valdo Suruagy, a cidade do Recife é onde está 
a maioria dos camelôs de todas as cidades 
brasileiras. 

·o sr. DfValâ-o Suruagy --0 que 
vem confirmar esse r..iciodrli6 qi.ie estarrios 
-defendendo. -

O SR. NEY MARANHÃO .::__ Exa~mente. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy - E- o pro
blema do Recife se toma mais grave porque, 
sendo a mais importante metrópole da região; 
ao longo do tempo se tomou também um 

-escoadoq_ro de todas as angústias sociais da_ 
regi~o nordestina. 

O SR- NEY MARANHÃO- Tem V. EX' 
razão. 

ó s-r~ Dlvaldo Suruagy - Geografi
cam~nte _falando, Recife tem várias partes da 
cidade _e _da ~a urbana, em nível inferior ao 
nível do mar. 

_ O SR. NEY MARANHÃO - Apenas 
20cm, _em certas áreas, acima do nível do mar. 

O Sr. Divaldo Suruagy - E algu
mas delas, inferior ao nível do mar. 

O SR. NEY MARANHÃO- Exatamente. 

O Sr. Divaldo Suruagy - Quando 
ocorre uma en_cbente- desSa natureza, com 
que se chama maré aha, a própria água do 
mar represa e alaga os rios e_ os mangues 
que circundam a cidade do Recife. Daí a maior 
dramatiddade vivida por uma popu1ação que 
fica exposta a- esses tipos de mares. Levo a 

_ minha solidariedade ao povo recifens_e através 
de Y, Ex! Este drama merece o_apoio de toda 
esta Casa, para fazer com que o Governo Fe
deral agilize os r~cursos necessários e impres
cindíveis~ a fim de que as autoridades locais, 
prefeitos e governadores enfirri, as autoridades 
que tenham a responsabi1idade de atender a 
popu1ação sofrida, disponham dos meles ne
cessári.QS para diminUir os maJes que se aba
tem sobre a população de Recife e também 
da cidade do Rio de Janeiro. 
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V. EX'., como sempre, ê uma voz perma
nente e intransigente na. defesa do Estad_o que 
V. Ex<' dignifica com sua atuação no Senado 
da Repúblic:a .. 

O SR. NEY l'IARAI'IHÃO - Agradeço, 
nobre Senador _Divaldo S1,1!'l.,lagy, o aparte. Em 
primeiro lugar, porque V. ~é um conhecedor 
profundo dos problemas do Nordeste, e porR 
que sab.e muito bem que governar, ser Prefeito 
ou Governador de urna cida.de do Nordeste 
é s_er um mission6rio, é mui_to diferente de 
governar um EStado do Sul. Muitas vezes nós, 
do Nordeste, costuramos com as próprias li
nhas. Agradeço sua solidariedde para com a 
ddade do Recife; todos nós pemambucanos, 
que o conhecemos. sabem~ que V. Ex" sem
pre, como um alagoano autêntico, defende 
as terras dos m~edta!s, mas é como um ir
mão de Pernambuco. Muito obrigado. - -

Neste momento, faço um veemente apelo 
ao Ministro do Interior, um nordestino que co
nhece profundamente os problemas da re
gião, para que, juntamente com o Presidente 
da Caixa Econômica Federal, libere pelo me
nos as verbas que já estão com todos os em
penhos autorizados~ para que a Prefeitura do 
Recife possa aJiviar os problemas do povo que 
está sofrendo, _ _ _ . 

Era o que eu tinha a dizer, Sr, Presidente. 
(Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDEN1E (PompeU de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Seoado_r AntO_--:- __ 
nio Luiz Maya _ 

Esse fato, Sr ._Presidente, é realmente _de 
importânda, porque a prioridade que se dá 
através da Constituição Federal, h,_oje, no cam
po-da educação, é ao ensino fundamental. 
Esses recursos, certamente, se bem aJ?lk:ados, 
vão, de a1gum modo, trazer uma solução que 
não será paliativa, mas sim definitiva para pro
blem_?ls de atendimento à população escola
rizável, a nível de ensino de primeiro grau. 

É com real satisfação e interesse particular 
que vejo nos jamais a notícia de que diversos 
projetes sObre a rióvã Lei de Diretrizes e B~es 
da Educação Nacional estão sendo encami
nhados ao Congress-o Nacional para análise 
e apreciação. 

Em pronurrciãmentos anteriores demOns
trei a minha preocupação com o assunto, por 
Considerar o problema da educação um dos 
mais graVes do País e que requer"-soluç:ãõ ur
gente, em- fãce das novas diretrizes defmtdas 
pelas Constltuiçãp Federal. 

Retomo hoje o tema, neSte breve pronuncia
mento, para comentar o que. as eiitidades ca-

. tólicas ÇO!JlO a CNBB, a AEC (Associação de 
Educação Cat6lka), a ABESC {Associa_ção_ 
Brasileira de EscOlas Superiores Católicas), 
oferecem_ a.o estUdo e à reflexão, através da 
já mencionada publicação "Para uma Socie
dade Participativa- Novas Diretrizes da Edu-
cáç~9 .. · _ _ 

São subsídios da maior impo~cia para 
Uma análise sobre a educação no contexto 
histórico da realidade brasileira contemporâ
nea. 

Quais as verdadeiras aspirações da sacie-
O SR. ANTONIO LUIZ MAYA (PDC _ dade em termos de sua realização no tempo 

TO. Pronuncia o seguinte discurso. _Sem revi- e no espaço? · 
sio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado- Essas aspirações são manifestadas pela po-
res, gostaria que ficasse registrado nos Anais pillação e detectadas por educadores e líderes 
desta <:asa um fato de relevância para a área da própria comunidade. 
da educação, ocorrido hoje, ~s 12 horas! ~o Daí a importância de que se revestem e 
Ministério da Educação. Deu-se, naquele _M!- a urgente necessld,ad_e de que sejam divulga-
nistério, a solenidad~ de assinatura de convê- das para que sejam conhecidas. _ . . 
nios com 11 E.s@_dos da&_regiões Norte e Cen~ - Peço, assim, vênia aos ilustres pares para 
tro-Oeste. Esses convênio~ integram 0 den6-- inserir neste _pronunciamento o que nos é ofe-

. d Pr · 1 M nh é fina ·ado recido à reflexão sob o título: "A Sociedade rruna o OJe o o agara, que nq 
pelo acordo MEC·aiRD e &erá 0 quinto aCordo -- e a Pessoa Humana- Horizonte para a CamiR 
realizado dentro dess_e programa. O objetivo nhada da Educação". 
da assinatura desses convênios visam o repasR É o seguinte o texto apresentado ao estudo: 
se de recursos para a expansão e melhoria 
da qualidade de ensino de primeiro grau reguR 
lar nos Estados envolvidos. 

Os Estados conveniados, com. os reSpeC
tivos valores, que a comunid~de brasiléira de
ve conhecer por ser de relevância para o pro
grama âo ensino fundame~al), são -os seguin
tes: 

ESTADOS CONVEN!ADOS E VALORES 
Estados . Valor em NCZ$ 

Acre··-···········--·--··---·- 2.7a9.200,00 ~ 
Amazonas ··········-----···,_..._3.9a5.90Ó,OO 
Amapá··············--~--··---- a26.500,00 
Goiás ··············-·-·······--·---·--6.746.000,00 
Mato Grosso; ... .,~---·-·-~· _4.457 .500,00 
Mato Grosso do Sul ·············- 4.457.500,00 
Rondônia ················-·---- 3.133.200,00 
Roraima ························--1.419.QQO,OO 
Toéantins .......... ----··, .. -1.457.700,00 
Distrito Federal ...... ~---· 3.000.000;00 

"Buscamos cohtril;mir na construção 
de uma sociedade fraterna, plur~ista e 
sem precôticéitQs, fundada na harmonia 
social da nação, comprometida com a 

--~SOlução justa e pacifica de todas as con
trovérsias, tanto na ordem interna como
na: _intem~cional. EsSa sociedade exige 

- formas democráticas de cqnvivência, ga
rantindo a todos: 
~a poSse e o·uso dos -bens materiais 

necêssários para uma _vida digna e li:yre: 
::.;:o -trabalhõ, co-m acesso eqúitativo 

__ _a seus frutos; -
-~'a-: garantia do ~ecicio dos_dir~ftQS 

do Cidadão, a participação nas dedsóes 
que- ãfetam o bem comum, a liberdade _ 

- ~--Pe expreSsão e de associação e a liber-
dade religiosa; - _ _ _ 
-o acessC) êle todos b alimentação, 

edü<:OÇ6o, lazer •. habltaçao, saúde, trans-

porte, con~jções ambientais favoráveis à 
vida; 
-a possibilidade de reflexão, amadu

recimento, intelectuc;l.], moral e afetivo; di
reito ao conheci_rnentQ, ao exercício da 
criatividade, à comunicação e às infor
mações. 

Essa sociedac,te exige ainda uma visão 
de pessoa- humana como ser históric:p, 
criador, receptor e transmissor de todas 
as formas de saber e de suas aplicações, 
sUjeito e Centro do progresso científico
tecnológico; material e _espiritual. Chama
do a viver em solidariedade com seus 
semelhantes, busca em comunidade a 
plenitude pessoal e social. ___ -

Socie:dade _que assume_ uma educa
ção que visa ao pleno clesenvolvimento 
das pessoas e propicia a todos a con
quista do espaço de personalização e hu
manização, como sujeitos de seu desen
volvimento pessoal, comunitário e social 
Desenvolvimento que Se expressa: 

-na valorizaçãQ e celel:?r&ç.j3.o _ç\a vida 
como dom de Deus e conquista perma
nente da humanidade; 
- -na _crescente _compreensão ·aa reali
dade, que exige a passagem da cons
ciênci!'l mágica ou ingênua para a critica, 
que habilita as pessoas não só a constatar 
a realidade, rrtas a desvendá-la descobrin
do as causas e as ideologias que a possi
bilitaram; 

-na apropriação de instrumentos de 
participação que viabilizem a prática de 
r~lações democráticas, em todas as situa
-ções humanas; 

-no compromisso de transformação 
da realidade pela prática da justiça social 
e do uso responsável da liberdade; 

-na abertura ao transcendente. 
A educação que se quer não é a que 

instrumen~iza ~s mentes e as mãos para 
aumentar quantitativa e simplesmente os 
índices económicos, que m·enospreza a 
natureza, as pessoas ~ a comunidade hu
mana. 

O des~nvolyimento_ econômlco para 
cuja promoção a educação deve contri
buir, há de ser um desenvolvimento com 

__ coração. Não ser~ um desenvolvimento 
de_struiclor das fontes da_ vida~ riem desu
inanizante, n·em gerador de deSigualda
des na sociedade. Tal desenvolvinlento 
deve: 

--.Cultivar paralelarrien~e doiS- e'xtfe
mos aparentemente Opostos: o r~peito 
à natureza e o dOmínio dos últimos avan
ços tecnológicos; 

-privilegiar o trabaJho humano sobre 
o capital; --

......:..favorecer a partidpação eqUitatiVa 
<:io trabalhador nos frutos de seu trabalho. 
---Isto significará: 

-·que a melhoria das condiçõeS sócia-· , 
_econõmicas e _edUcacionais deve -ser m-:: 
-plantada simÚIUineclmente: 

-que a educação i)á de ser vista e 
-~tada como caminho de libert:çJção das 
pessoas e de soberania da Nação, rece-
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bendo nos orçamentos públicos o trata
mento prtoiitário correspondente; 

-que a educação seja estimulada não 
apenas em suas form~.s sistemáticas, 
mas assuma também as modalidades 
ocorrentes nas _.cornu_nidades humanas 
que se organizam e se expressam partici
pativamente; 

-que na busca da _eq'üidade entre os 
brasileiros seja oferecida a cada um deles 
a possibiUdade real de acesso à escola 
de boa qualidade e de continuidade nela: 

-que a educação seja ligada intima
mente à realidade brasileira, incluindo 
sempre o trabalho em suas dtm-ensÕes 
de reali~ã_o pessoal e de produção." 

As idéias aqui veiculadél$ s~o válidas para 
a elabo~:ação de uma lei eduçaciol'lal Ci!l_e seja 
plantada na realidade. social, ecgnômica, poli
tica e aJltural da própria Nação brasileira. 

Que a lei não seja cópia de leis educacionais 
muitas vezes já defasadas em países que são 
considerados desenvq_Mçlos, mas cuja reali
dade existencial diferencia por completo da 
nossa realidade. 

Acresce, outrossim, o lado histórico da"for-
mação de nosso povo dentro de uma civiliza
ção eminentemente cristã, em que são valores 
maiores os que se referem à igualdade e à 
[ratemidade dos membros d~ UIJla SOciedade 
pluralista e s_em preconCeitos, comprometida 
com a solução pacífica e justa dos problemas 
nacionais e ihtemacionais e que se assentam 
em estrutura democrática de convivênda. 

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. Ex.' 
liT1 aparte? 

O SR. AI'ITÓNIO UIIZ MAYA- É com 
multo prazer, nobre Senador Mauro Benevi
des, que concedo a V. Ex'" o aparte solicitado. 

O Sr. Mauro Benevldes - V. Ex• 
profere na tarde de hoje um dis_curso extrema
mente oportuno, definindo, como se pode 
apreender, as linhas mestras que deverão 
orientar uma lei educac!onaJ ajustada à reali
dade brasileira. Há poucos in_stantes, no Q.JJSO 
da sua oração, estava ressaltada a necessidade 
de se consignarem nos orçamentos em todos 
os .óJVeis - a nível federal, a nível estadual 
e a nível municipaJ - os recursos indispen
sáveis a que o problema da educação seja 
deslindado de fonna a permitir o acesso de 
todos à escola. Veja V. Ex!', nobre Senador, 
que neste exato momento em que V. Ex" de
fende mWs recursos para a educação, 38 uni
versidades brasileiras s_e encontra, ainda, em 
greve, e um dos itens postulados pelas lideran
ças desse movimento é, ~xatamente, o da aJo
cação.de recursos ponderáveis às _escolas su
periores do País. Que este discurso de V. Ex', 
que tem uma amplitude e uma abrangência 
bem maiores porque não se direciona, exclusi
vamente, para o ensino d_o_terceiro grau, mas 
à educação como um todo no território brasi
leiro, que este discurso de V. Ex' possa calar 
fundo_ na a1ma das ªJJ.toridades governamen
tais e que o Sr._ Ministro_ da Ed!.lcação, Dr. 
Carlos Sant'Anna, possa, neste momento, dar 

uma contribuição, um esforço maior, um em
penho mais àeddido para a ultrapassagem 
des.~ crise que atinge a universidade brasi- _ 
leira. E, exatam_ente, um dos itens pleiteados, 
postulados, pelos líderes do movimento é a 
consignação de recursos mais expressivos e 
mais ponderáveis à universidade brasileira. 
Portanto, ao congratular-me com V. EX' faço 
votos para que o Sr. Ministro, atento a eSta 
~ua exposiçãQ, termine por obter dos setores 
econômicos e financeiro,s_do Governo, aquele 
aperte de recursos reMndic~çlos pelas univer
sida,_çl~s_dO: J?:ajs. 

·O .. SR. ÀN"f0NIO Unz MAYA- Agra· 
deço a V. E>r,- "nobre Senador Mauro Bene
Vides, pelo aparte que vem ao encontro da
quilo que nós queremos exatamente expres
sar. Ainda ontem, lia nos jamais, o "SOS Uni
versidade", um apelo, exatamente, de todos 
que labutam ·na üniversidade, que trabalham 
riã-universidade para salvar essa instituição 
que se -en_contta em crise exatamente por falta 
de recursos indispensáveis para que ela possa 
realizar a sua missão de educar e educar bem, 
educar corrl-quaJidade, não só as nossas crian
sas, a níVel de primeiro grau- a universidade 
também trabalha nesse setor, formando pro
fessores para agii"E!m nessa área - mas, so_

- bretudo, a rúvel de terceiro grau. 
V. -EXP tem todª razão. O nosso apelo, aqui, 

é nesse sentido, exatamente para que o Minis
tério da Educação encontre, ou melhor, pro
cure encontrar o_.s .recursos necessário_s para 
dar ãtendimento à universidade que pede so
<orro. 
- Agradeço a V. EX' o aparte que me deu 
e que muito me honrou. Muito obrigado, nobre 
Senador. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, a pessoa hu
mana é o valor maior dessa sociedade, cuja 
auto-realização somente se_ concretizará nos 
campos social, moral, espiritual, intelectual e 
profissional, se houver verdadeira s.olidarlecta~ 
de na convivência com os s_eus semelhantes. 

Desta forma, a sociedade como um todo 
deverá a~sumir a _educação da criança, do jo
vem e do adul~, visando em primeiro lugar 
o desenvolvimel)tO pleno, individua] e social 
_da pessoa humana, do educando e do creden
ciar profissionalmente a assumir responsabi
lidade e trabalho no, processo de desenvol_
vimento soçial, econômico e cultural da. co
munidade a que pertence, tomando-se-dessa 
forma "sujeito e c._entro do progresso cienb'fi
co-tecnológico, material e espiritual" da Na
ção em_ que é ddadão de pleno direito. 

Estas idéias-mestras se constituem em for
ças motrizes para dinamizar o processo edu

__ caclonal brasileiro, que aguarda ansioso pela 
defUlição da . nova Lei de DireUües e Bases 
da Educação Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Se"nadofes, compete a 
nós asswnir ~ idéias e transformá-las em _I~ 
para a solução do grave problema educacional 
brasileiro. __ _ _ __ 

Entre outras contribuições, tive a honra de 
receber da Professora Lais Terezinha Montei
ro, da Universidade Federal -de Cioiú e mem
bro do Conselho Estadual de Educação do 

Estado de Goiás, urn_ e_studo __ realizado com 
a participaçãO dos dein_ais membrOs daquele 
Conselho, de que fe.z parte em três niandat~. 
f"IXBndo as Dfreti:izes e BãS~ da_Educação Na
cional; o qual crie será de grande valia para 
a elaboração de um Projeto de Lei sobre este 
assunto, que pfetendo apresentar, nos próxi
mos dias, à elevada apreciação· dos meus no
bres Pares. 

Era o que tinha a dizer, Sr._Presidente. (MÜito 
oenil Palma5.J · · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConCedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
·Hãddad. - · -

O SR. JAMIL HADDAD (PSB-RJ. Pro
nuncia o seguinte d.isçurso.) - S:r. Presidente, 
nobres Srs. Senadores; preferia não estar nes. 
ta tnbuna hoje. Hoje, Sr. Presidente, retomarei 
a um tema que preferia não voltar a enfocar. 

Todos são testemunhas das matérias apro
vadas pelo Senado Federal para mitigar o so
frimento da população da cidade do Rio de 
Janeiro, relacionado com as enchentes de 
1988. 

Sr. Presidente, na reaJidade, interpretamo_s 
urna 6pera-bufa. Aprovávamos créditos e os 
créditos não eram liberados. Voltávamos a 
apresentar solicitações para que os_ créditos 
fossem liberados, ~ eles eram novamente re
metidos a esta Casa, eram novamente aprova
dos e. não eram liberados. Até hoje, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, existem desabrigados 
da enchente de 1988 na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui on~ 
à minha cidade natal, o Rio de Janeiro, e cons
tatei que a situação é, na realidade, calamitosa. 

O Sr. Afonso Arinos - Permite V. fr 
wn aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Ouvir V. Ex" 
nobr~ Senador Afonso Arinos, ama,nte da no§õ
sa cidade, é uma sati?.fação, 

O Sr. Monso Arinos - Soube, através 
de cantatas telefônicos realizados ·com o Rio 
de Janeiro, que _a parte mais baixa da minha 
biblioteca, aqu_ela que coinc!de__com a aJtura 
do Jardim, foi invadida pelas águas. De ma
neira que a água invadiu a sala mais baix{l 
da minha bibliote<::a, até à altura de 50 cm, 
atingindo livros, qtie não vou aqui repetir, que 
diziam multo perto ao coração, como, por 
exemplo, uma primeira edição de Martins so
bre o Brasil. Toda 'essa parte da biblioteca 
foi invadida. A água subiu cerca de 20cm no 
interior da minha casa e dentro da minha bi
blioteca. Era o testemunho pessoal que queria 
dar, com certa melancolia, para trazer a V. 
Ex' o apoiO de uma experiência. Muito abri· 
gado. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Afonso Arinos, veja V. fr a situação em 
que se encontra a população da nossa cidade. 

Temos, aqu~ nos Jamais de hoje, O Globo 
e o Jornal do Brasil, fotografias extremamente 
contristadoras, com o título: "Favela de Vila 
Parque Continua llhada". T enios uma foto-
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grafia de um favelado com água até os joelhos 
que sai com os dols filhos no colo. O Jomal 
do Brasil de ontem publicou uma fotografia 
de pessoas com água cobrindo, chegando 
praticarpente à linha mamilar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é-nos con~ 
tristador ver a nossa cidade, outrora Cidade 
Maravilhosa, nessa situaç!o. 

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite V. ~ 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD --Com l"nuito 
prazer, ouço V. Ex' 

O Sr. Dlvaldo Suruagy - O nobre 
Senador Ney Maranhão analisava, há poucos 
minutos, a catástrofe que se abateu também 
sobre a_ cidade do Recife. Por extensão; tecla 
comentários ao drama que está sendo divido 
pela cidade do Rio de Janeiro. A cidade do 
Rio de Janeiro de há muito que passou a ser 
o patrimônio da sociedade brasileira. Na sua 
amp~tude, na sua maneira de ser, o Rio de 
Janeiro é a cidade que melhor interpreta o 
espírito e a maneira de ser do brasileiro. Dªf 
apartear V. Ex', oferecendo a minha solidarie
dade ao drama que está sendo vivido pela 
população do Rio de Janeiro, uma cidade que, 
na sua beleza, no seu en_canto, tão privilegiada 
pela natureza, apresenta todos os contrastes 
e as distorções que o povo do nossa. País 
vive e enfrenta. Existem bairro~- e, por ironia, 
os bairros mais ricos, da população mais rica 
- que foram também atingidos com a mes
ma agudeza dos bairros da periferia ou dos 
morros dessa cidade. V. EX' recebe_- tenho 
certeza - a solidariedade de todos aqueles 
que integram este Colegiada, para que inste-_ 
mos junto_ ao Governo Central nó Sentido de 
que libere os recursos, o mais rápido possível, 
que se fazem necessários e imprescindíveis 
à recuperação das casas daqueles que foram 
vítimas dessas chuvas, que foram vítimas des
sas enchentes. Ofereço, _em nome do povo 
alagoano, solidariedade ao povo do Rio de 
Jaheiro, caracterizado na personalidade d~ V. 
EX' (Palmas.) 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena
dor Divaldo SuiUagy;V. EX"-reitera-a sua solida
riedade, porque, sempre que este assunto foi 
aqui exposto, V. Ex' colocou a sua voz a serviço 
da população da minha cidade, do meu Esta
do. Nossos agradedmentt;>s pelo seu aparte, 
e a certeza de que V. Ex' estará sempre aqui, 
votando proposições no interesse da solução 
dos graves problemas que enfrenta a cidade 
do Rio de Janeiro. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite_ V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Ney Maranhão, V. Ex' que tem problemas 
Idênticos lá na sua querida Recife, sol!cita-me 
o aparte, e eu o concec:io com satisfação, por
que sei que dará subsídios para engrandecer 
a singela fala que ora faço nesta Casa. · 

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Sena~ 
dor Jamil Haddad, lembro-me muito bem da 
luta que V. Ex' travou e ·continuou a travar 
aqui, no Senado da República~ em defesa da 

cidade do_ Rio de Janeiro. se· meu espírito não 
___ me engana, há poucos meses o ex-Prefeito 

S"atUminO Braga, homem de bem, homem 
que toda Casa conhece pelo respeito à coisa 
públiCa é -peJO-trabalhO em- defesa do Rio de 
JaneJro, "há poucos meses -s. ~esteve aqui, 
certo de que ·o Governo- teriá liberado uma 
verba para a cidade do Rio de Janeiro, a fim 
de ajudá~la naquela úJtima catástrofe por que 
passou. Contudo, teve. S. Ex",_ o desprazer de 
chegar à entidade oficial, o Banco do Brasil, 
e receber um "não", !sso, nobre Senador, cha
ma-se falta de respeito a esta Cãsa. Lembro
me também de um caso ocorrido com o Go
vernador da Bahia- e o Senador Jutahy Ma
galhães foi um defensor intransigente desse 
Estado -, quando o Governo prometeu uma 
verba, que foi aprovada por esta Casa, porém 
não foi destinada ao Governo da Bahia. Agora, 
nova 'catástrofe se abate SObre a Cidade Mara
vilhosa, e todos sabemos -o que está aconte
tenâóho-Rio-deJaneiro-hõje. Portanto, nobie 
Senador Jamil Haddad, da mesma maneira 
que está sofrendo a cidade do Recife, com 
muito mais dificuldade, em proporções muito 
maiores, está sofrendo, noVamente, a cidade 
do Rio de Janeiro. ComO pernambucano, co
mo Senador daquela terra, neste instante me 
solidarizo com V. Ex' e com o povo do Rio 
de Janeiro nessa catástrofe. Todos nôs deve
mos fazer um apelo ao Governo Federal, para 
que libere, o mais rápido possível, as verbas 
de que o povo--do Rio de Janeiro necessita 
para_~uciona~ o seu problema. 

O SR. JAMIL HADDAD -.Nobre Sena
dor Ney ·Maranhão, agradeço a V. EX' pela 
solidariedade que presta, neste momento, ao 
povo do Rio de Jane_iro. Sei que V. Ex' _fala 
em nome do povo pernambucano. 

Nobres Senadores, no livro que lancei há 
poucos dias, existem dois artigos relacionados 
com a catástrofe do Rio de Janeiro, justamente 
em ràzão daquelas enchentes, e no qual faço 
urna explanação sobre a minha passagem pe
la Prefeitura dessa cidade. Administrei-a com 
um déficit de 250 bilhões de cruzeiros, àquela 
época, praticamente sem condições de pouco 
fazer. Porém, fiZ em nove meses, setenta e 
seis contenções de encostas, porque s6 quem 
não conhece a geografia, a topografia do Rio 
de Janeiro sabe que, se não houver wn movi
mento continuado de contenção de encostas, 
catástrofes como essa _ocorrerão permanente
mente, ceifando vidas, diariamente, nacftiela 
cidade. 

Nessa úJtima enchente, até agora nove são 
as vítimas fatais. 

O Morro Pau da Bandeira, em VEla Isabel, 
próximo ao local onde resido, deslizou total
mente. Mais de 80 favelados foram atendidos 
no Hospital do Andara i. A cidade virou_ .um 
mar. Hoje, quando chove um poJ.,lCO mais na 
cidade do -Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo 

-de Freitas fica totalmente irreconhecível: não 
se sabe o que é lagoa e o que não é lagoa. 

Hoje, temos todo o sistema de captação 
de- águas pluviais totalmente ineficiente, em 
rãzão do turbilhão de enxurradas que deman
dam dos morros, obstruindo completamente 

os bueiros. I:: uma rede que não suporta mais, 
na realidade essa situação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que d6i 
é que as autoridades não ligam para o ser 
humano, não ligam para o homem e não libe

-raJTiãSVeroas para evitar que viClás continuem 
sendo ceifadas. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me 
V. Ex' um aparte, nobre Senador Jamil Had~ · 
dad? 

O SR. JAMR.. HADDAD- Darei o aparte 
ã V. EX-', nobre Senador Mauro BeneviQes,logo 
conclua o meu raciocínio. _. 

Sr. Presidente passo a fazei a-seguinte lei
tura: 

"Para sua reconstrução, o Rio de Janei
ro recebeu só 20% da verba total. Um 
ano depois das enchentes de fevereiro,, 
apenas 11 das 66 obras que seriam feitas 
com os recursos da Caixa Econômlca Fe
deral foram concluídas. O Programa Re
construção Rio acabou recebendo so~ 
mente 20% da verba total de 4,5 milhões 
de OTN aprovada por esta Casa" 

Às vezes eu me questionO: será que estamos 
num clube _de tertúlias? Estamos aqui para 
ouvir, na rea~dade, discursos com grande cori~ 
teúdo, mas que na prática nada significam 
em termos de rea1idade social? 

Revolta, Sr. Presidente, porque, na hora de 
se c-onceder- sodalizando a chamada dívida 
- empréstimos, através do Conselho MOne
tário Nacional, às empresas Sharp e Trans
brasil, milhareS de dólares são desviados, e 
quando há necessidades de dólares para miti
gar o sofrimento da população e evitar a perda 
de vidas, são fechadas as portas dos organis
mos oficiais. 

Ouço o nobre Senador Mauro Benevides 
com muita satisfação. 

O Sr-. Mauro Benevldes --Nobre 
Senador Jamil Haddad, desejo, a exemplo do 
que fiZerm os eminentes Senadores Divaldo 
Suruagy e Ney Maranhão, Jevar a V. Ex', neste 
momento, a minha e a solidariedade da Ban
cada do PMDB ao povo do Rio de Janeiro, 
que v. Ex' tão bem representa nesta casa. 
ao lado dessas duas extraordinárias figuras 
de homens póblicos que são os Senadores 
Afonso _Ari_n_os e Nelson Carneiro. Todos nós 
acompanhamos, pelos veículos de comuni
cação, sobretudo pela televisão, aquilo que 
foi o 'drama pungente, catastrófico, do Rio de 
Janeiro, diante de uma avalancha incontro
lável de c;_huvas, de águas,_ inundando aquela 
grande Cidade de_ nosso País. O- nObre üder 
Ronan Tito, há poucos instantes, chegando 
ao plenário quando V. EX' iniciava O s_eu discur
so, pediu-me para que, em seu nome, tam· 
bém, fiZesse chegar a V. Exl' o aPoío dos Com· 
panheiros que integram a itossa RepreSen
tação parlamentar nesta Casa; e Oão apenas 
a V. EX' pelo discuisO que faz, mas, sobretudo, 
pelo apelo com que concluirá essa sua mani· 
festação, no sentido de o Governo Federal 
adotar, sem as procrastinações a que V. Ext 
aludiu agora, sem retenção de verbas, sem 
contenção, aqueles empréstimos ou aquelas 
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propostas ou aquelas ajudas, tantas vezes 
anunciadas, ihdu:>ive com_ chancela do Sena~ 
otou a resolução correspondente. Que o GO:
vemo Federa1, afinal. se mostre receptivo a 
esse quadro dramático vivido pelo Rio de Ja· 
neiro e libere os recursos que permitam à sua 
Administração, quer estadual, quer municipal, 
realizar essas obras. que, adiadas tantas vezes, 
têm trazido esses problemas que afligem, an
gustiam, inquietam, nft.o apenas os que resi· 
dem nessa cidade, mas a todos nós, brasi
leiros, solidário.s nwn momento de tanto infor· 
túnio. Portanto, a V. Ex', nobre Senador Jamil 
Haddad, fazemos chegar a noss.,. solidarieda
de ao povo do Rio de Janeiro e também a 
nossa solicitação veemente, patétlp1 até, ao 
Governo Federal, para que apóie financeira
mente o Rio de Janeiro, a fim que sejam supe
radas essas difi.culdades imensas com que se 
defronta a popu1ação dessa cidade. 

O SR. JA!IIUL HADDAD - Agradeço a 
V. Ex!' o apoio, nobre repreSentante pelo Esta
do do Ceará, Estado l.llle também há não mui
to tempo sofreu enchentes de grandes propor
ções e teve um grande número de desabri
gados, principalmente a população ribeirinha. 

Nobres Srs. Senadores, vejo no joma]_ a se
guinte manchete: "Governo do Estado, preo
cupado com a situação do Município, sai em 
busca de recursos"; "Moreira pede ajuda a 
Samey e à Caixa Ecpnômica Federal''. 

lú nós vemos Outros d~talhes: o Estado -Pe- . 
dindo pelo Município; o Prefeito discutindo 
com o Governador, e a popu1ação ali no melo, 
sem ter os recursos necessáctos para poder, 
na realidade, deixar de_ enfren~r, nos momen
tos de chuvas, as dificuldades que está enfren
tando agora. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ext um aparte? 

O SR. JA!IIUL HADDAD - Ouço V. Ex'. 
que também representa um Estado que t~ 
wn bloqueio de verbas incomensurável por 
parte do Governo. Ouço" com mu1ta satisfação 
o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr • .Jutahy ti1agalhães - O no
bre Senador Mauro Benevides falou pela nos
sa Bancada e eu falo apenas na condição de 
Representante do Estado da Bahia. Como V. 
~ lembra, a Bahia também sofreu retalia
ções, aliás, as vem sofrendo até hoje. Mas tam
l!Jém sofreu nessa questão das intempéries. 
TIVemos vítfrnas fata[s. em razão- da abundân
cia de chuvas que atingiu a área mais pobre 
da nossa cidade de Salvador, como também 
Santo Amaro e outras cidades do Recôncavo. 
Solidarizo-me com V. Ext, porqUe, como V. 
~definiu, também somos solidários na dor, 
ao sofrennos as conseqüências de retaliações 
políticas. Nobre Senador, na hora em que ve
mos esse drama se abater sobre a cidade do 
Rio de Janeiro, como se abateu sobre Salva
dor, não podemos compreender a insensibi
lidade governamental ao permitir que uma vi~ 
da apenas seja ceifada em razão de sua omis~ 
são na liberação de verbas. E quantas vidas 
poderiam ter sido salvas se tivéssemos obtido 
os recursos necessários para a implantação, 

ern Salvador, do Programa da Casa -Própria, 
que não recebeu um centavo sequei- da parte 
do _çrõVemo "federal.. •. Não houve a liberação 
de um centavo ao Governo Waldir Pires para 
a_ construção das c~sas pr?Prias que se fize~ 
ram necessárias nesse momento ~m que fo
mos atingidos pelas fortes chuvas, sendo que 
os cas_ebres de invasões é. que, --em grande 
parte, sofreram as conseqüências dos desliza~ 
mentqs de terra. E quantas daquelas famO_i<.ls 
poderiam ter sido salvas se pudéssemos ter 
construído as casas que se faziam necess,á_
rias? Quem, em sã consciência, poderá afir~ 
mar que uma vida deixou de ser salva? Então, 
nobre Senador, na hora em que eu vejo que 
uma pessoa pOde ter monido pela incúria go
vernamental, lamento que essas retaliações 
políticas ainda prevaleçam. E ninguém do Go
verno diga que isso não ocorreu, porque aque
les "_que Vinham aqui defender essa posição 
governamental, dizendo que éramos inadim
plentes e que teríamos primeiro que pagar 
para depois poder rece]:ler a nossa parte, agora 
dizem que stá sendo feita a modificação des
se quadro, no momento em que o Sr. Waldir 
Pires deixa o Governo. Então, está-se fazendo 
uma recomposíção de_ papé[s, não de paga-
mentos, mas daquilo que é devido à Bahi~. 
Pelo menos que se faça ágora, hoje, amanhã, 
mas que se faça ainda a tempo de se tentar 
salvar alguma~ vidas, antes que novas tragé
dias ocorram na Bahia e no Rio de Janeiro. 
Portanto, a nossa solidariedade neste momen
to de dor, porque esta também foi a nossa 
dor há poucos días. 

--O SR- Ji\MQ.. HADDAD - Agradeço a 
V. __ Ex'--0_ aparte, nobre $enador Jutahy Maga
lhães, que sempre foi solidário com esses em
préstimos ... 

O Sr. Gerson Camata - Pennite V. EX' 
um-aparte? 

O SR • .JAMD.. HADDAD - .... que foram 
apióvãdos e não foram liberados para a Qda
de do Rio de Janeiro. 

Darei o aparte a V. Ex', aperias solicito mais 
um rh1nuto, para dizer o seguinte: lemos aqui, 
no jornal, que Marcelo Alencar vai a Brasilia. 
&m::mfmo Braga, aquele Senador que deixou 
aqui, na sua passagem, saudades, não s6 pela 
figura humana que representa, como, inclu
sive, pela sua condiÇão política de homem 
sério, probo, inteligente, veio a BrasíJia, prova
velmente mais de 50 vezes, Com as promessas 
do Governo Federal. E põsso neste momento 
dizer, já que S. ~ não se encontra mais à 
frente da Prefeitura, que teve 3, 4 ou 5 enconw 
tros cóm d Presidente da República, e Sua 
Excelência lhe assegurou que liberaria as ver
bas, e até hoje essas verbas não foram libe
radas. 

Parece-me que o Prefeito Marcelo Alencar 
vai começar, também, uma via crut:is RiO de 
Janeiro-Brasília, e espero que desta vez con
siga o intento, a liberação das verbas. 

Ouço V. Bel', nobre Senador Gerson Cama
ta. 

O Sa·. Gerson Camaia -·Nobre Se
nador Jamil Haddad, sou testemunha do inte-

resse profundo e constante de V. EX n_($Se 
problema que o Rio de Janeiro enfrenta quase 
de 6 em 6 meseS. Tenho.ytsto,_d~sde o início 
do tltandato, a luta de V. Ex', ã dedicação. 
de V._Br, na qualidade de Sertador emérito 
e h.rtador pelo seu Estado, o Rio de Janeiro. 
A-sOlidariedade que transmitimos ao povo do 
Rio de Janeiro, o fazemos .atravé_s de V. ~. 
um representante que tem lutado, com deno
do, em busca de soluÇões para problemas 
que o Rio de Janeiro enfrenta periodicamente._ 
Esses acontecimentos nos levam também a 
alguma reflexão. É-claro que toda ãutoridade_ 
constituída tem um pouco de cu1pa, e há tam
~_m uma culpà nluito grande e o Rio de Janei
ro merece e deve: fazer urna autocrftica nesta 
hora de sucessivQs governantes do Rio de Ja
neiro, à exceção do seu Çlltimo Pref~ito, Satur
nin9 Braga. NÓs, que somo do interior todos 
nos orgulhamos de_ ser do intetior, e Q Rio 
de Janeiro ainda é _a capital cultural de grande 
parte de todos nós brasileiros, vimos o- Rio 
de Janeiro, sucessivamente, fazer o_maiot ~~
tádio do Mundo, mas não resolveu o problema 
básico de suas favelas e de suas gente _pobre; 
vimos o -Rio de Janeiro duplicar a Avenida 
Copacaban~. um gasto faraônico7 enqUantO 
f!O ~tf!:rior.9~ Brasil.ta~]:ta dificuldaçle se en~ 
frenta; as dificu1dades e$t4o ~dí-'" peiante aque
les que, de cima do morro, vêem aquele gesto 
op!J.Iento, sem_ qu,e se resolva o problema de 
base da popu1ação; vimos o-Rio -de Janeiro 
fazer os túneis urbanos malare-S e mais bonitos 
do Mundo, para atender à classe inédia aha 
que anda de automóvel, mas não s"e preocu
param com o povo daS favelas, o povo que 
mais precisa de assistênci;;1 ~ do apoto do Go· 
vemo,:_ vimos o .. Rio de JaneirO _f~er ,ª!-1!4_~::" 
mo, talvez wn dos melhores do Mundo, mas 
não adiantater o melhor autódromo do Mundo 
se ": popu1ação; vimos o Rio de Janeiro fazer 
os túi:teis. U(banos maiores e ma_i.$ bonitos do 
Munclo, para atender à _cl_asse__inêdia alta que 
anda de automóvel, mas não se preocuparam 
com o povo das favelas, o povo que mais 
pre<:isa da assistência e do_apoio do Governo; 
vimos o Rio de Janeiro fazer autqdroruo, ta1v~ 
um dos melhores do Mundo, mas não adinata 
ter o melhor autódromo do Mundo se a popu
lação não é assistida, não tem água, não tem 
sistema de drenagem e não tem esgoto; e 
vimos o Rfo de Jan_eíro _fazer o Rioc_entrO e 
tantas outras obras maraVilho as, até a ponteo 
RiowNiter6i, mas não resolveu o problema bá
sico dá_ sua população da Baixada Fluminen
se, da sua população mais sofrida e mais desa
tendida. Os governantes brasileiros_ precisam 
parar nessas horas para refletir. Está chegando 
o momento em que o preferencial é o povo 
e não a_obra opulenta. Com a mlnha solidarie
dade, era a reflexão que gostaria de fazer neste 
momento, erp. que o Rio de Janeiro se enconw 
tre, mais uma vez, enlutado, mas poderia não 
êStar, se o povo tivesse sido a preferência ou 
a preocupação maior dos seus- gO\remantes 
hâ algum tempo. 

O SR- JA!IIUL HADDAD - Nobre Sena
dor Gerson Camata, V. _f;X' _apresenta alguns 
argumentos que têm validade. Mas V. Ex" viu 
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também a fusão do Estado do Rio de Janeiro 
com o Estado da Guanabara, uma fusão políti
ca, de interesse político de um governo ditato~ 
rial que fez com que a cidade do Rio de J;:mei
ro, outrora Estado da Guanabara, segundo Es
tado arrecadador de ICM no País, passasse 
a ser municfpio, para viver de ISS e IPTU, com 
dois milhões de favelados em 474 favelas. 

Se culpa exiSte, também deve-se a essa fu
são que deixou a cidade do Rio de Janeifo 
numa situação falimentar, e que não haverá 
prefeito naquela Cidade -digo com a respon
sabilidade de ter sido Prefeito durante 10 me
ses - que resolva os seus_ problemas. V. Ex' 
viu também não ser permitida a reforma agrá
ria. 

Em 1964 éiãrrioS-taxados de subversivos 
quando lutávamos pela reforma agrária, e não 
foi permitida, como não o foi agora. Então, 
vimos o êxodo rural para as grandes cidades 
e as megal6poles se fonnaram, e anemos
a causa das 474 favelas na Cidade do Rio 
de Janeiro. Também centenas de _favelas te
mos em São Paulo, favelas holizontals, como 
temos nos grandes Estados, inclusive no Esta
do de V. Ex', o Espirita Santo, e em BraSília~_ 

O Sr. Carlos Patrocínio -Permite V. E'<' 
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL lfADDAD- Com grande 
prazer ouço V. Ex', ilustre Senador Carlos Pa
trocínio. 

O Sr. Carlos Patroclnlo -Por obra e 
graça de Deus, o Estado do Tocantins não 
tem tido essas catástrofes que vêm ocorrendo 
no Rio de Janeiro e em vários estados da Fede
ração nacional, contudo, também não está 
imune a esse flagelo, já que o homem tem 
conseguido controlar até parte da natureza, 
mas não tem conseguido controlar as intem
péries, as tempestades. Temos· ouvido V. Ex', 
reiteradas vezes, aqui defendendo, trazendo 
o clamor do povo do Rio Qe Janeiro. Este 
Esta:do vem sendo castigado por tempesta
des, e especificamente a cidade do Rio de 
Janeiro, a Cidade Maravilhosa. 

Nesta hora angustiante que vive o Rio de 
Janeiro, trazemos o apoio e a solidariedar:i_e 
do povo tocantinense à sua população. Sabe
mos que não_ poderemos evitar as tempes
tades, mas poderemos evitar muitas conse
qüências dessas tempestades. E o Rio de Ja
neiro, reiteradas vezes, vem solicitando auxllio 

' dos 6rgãos póbllcos federais e sabemos que 
já existem verbas do Banco Mundial de cerca 
de 175 milhões ded61ares em disponibilidade, 
bastando que a Caixa Econôrflica Federal 
também arque coro a sua responsabilidade. 
Fica aqui o nosso apoio, o nosso apreço e 
a solidariedade do povo toc;_antinense nesta 
hora angustiante por que passa toda a popu
lação do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cariteiro) 
- Imaginará V. Ele' o pesar com que digo 
que o seu tempo já terminou, mas lhe peço 
conclua o seu pronunciamento, para entrar· 
mos na Ordem do Dia. 

O SR- JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Patrocínio, em norrle d.a População da mi
nha cidade, agradeço pelo apoio que nos é 
dado pelo Senador do mais novo Estado da 
Federação. E pede-me o nobre Senador Afon
so-Arinos que agradeça a V. EX, não só em 
nome do povo, como em nome dos demais 
Senadores __ do nossó __ ,EsW-do, como também 
o nobre Senador NelSon Carneiro, que ãgora 
não se pronuncia, m$" sei está ávido para 
estar neste plenário solidalizando-se com o 
povo do Rio de Janeiro, em virtude de catás
trofe que se abateu sobre ~ Cidade. 

O Sr. lradJ Saralva- Permite V. El(' iun 
aparte? 

- O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor, ouvir V. Ex• é um prazer, eé, para tanto, 
peço pennisSão ao Presidente, pois meu tem
po já se esgotou. (Assentimento da Presidên
cia) 

O Sr. Iram Saraiva- Agré!!deço a V. Ex' 
e quero dizer ao nobre Presidente Nelson Car
neiro que serei tão rápido quanto espero seja 
o entendimento da população brasileira quan
to ~ necessidades çio Rio de Janeiro. Caro 
Senador Jamll Haddad, em nome do povo 
goiano, lamento profundamente o que vem 
passando'a gente do seu Estado. Espero que 
a voz de V. Ex', que sempre ecoa nes1a Casa, 
seja ouvida pelo Governo. V. Ex• não p·eca 
pela omissão, tem lutado incansavelmente por 
recursos. Se V. Ex' estivesse brigando por re
cursOs para a cOnstrução de Obras faraônicas, 
até que poderia ser recritniriado, mas a sua 
voz se levanta nesta Casa, sempre que o Rio 
sofre intempéries. E espero que as autoridades 
se_sensibifi~em e façam um piano. O Rio de 
Janeiro é uma cidade que, além de importante 
para o Brasil, é histórica. Temos de preser
vá-la. Ela é um monumento, um património 
da História brasileira, Não podemos incorrer 
nesses erros. Será qUe Vamos esperar que a 
Uriesco ou outros organismos internacionais 
tombem o Rio de Janeiro para não o perder
mos? Acho que não. É importante que Brasília 
entenda que é prectso preservá-lo. Lamenta
mos as mortes ocorridas. Não podemos mu
dar o infortúnio, mas desejamos a V. EX"' pleno 
êxito em sua_s_ _reivindi_cações. N6s, goianos, 
estamos apreensivos. Esperamos que o Go
verno Central ouça o clamor de V~ Ex', o ~cla
mor dos Senadores Afonso Arinos e Nelson 
Carneiro, e responda imediatamente com re
cursos, porque o Rio de Janeiro mer~~. por 
ser também um dos pontos iniciais da História 
do Brasil. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Iram Saraiva, agradeço a V. Ex' a solidarie
dade do povo goiano, através de sua palavra. 

Quando os crédito_s foram aprovados nesta 
Ca,:;a~ ó foram por ~animidade. Náo houve 
uma voz discordante aqui, ninguém que se 
levantasse ctlntra a concessão desses créditos 
à cidade do Rio de Janeiro. E flz questão de 
dizer, naquele momento, que, em nome dos 
concidadãos do Rio de Janeiro, agradecia ao 
Senado Federal a solidariedade demonstrada 

por ocasião da catástrofe que se abateu sobre 
a nossa cidade. 

O Sr. Francisco RoDemberg- Senador 
Jamil Haddad, permite V. Ex' um brevíssimo 
aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Eu- o Cõhce~ 
derei coll'!_ a maior satisfação. Apenas gostaria 
de completar este pensamento. 

Coriló eü disSe~ Sr. Presidente, passei ape
nas 9 (nove) meses à frente da Prefeitura do 
Rio de Janeiro. Enquanto lá eu estive, comple
tamos 18 obras, de contenção e_ deixamos pro
gramadas, e se encerraram ero 1984, mais 
64, na realidade contraditando um pouco o 
que disse o nobre Senador Gerson Camata, 
que os dirigentes do Rio de Janeiro se preo_cu
pavam muito com as grandes obras_. Eu_olb~-
va o aspecto social e, 9 (nove) meses frente 
à Prefeitura, tive a satisfação de não presericiar 
nenhum desabamento _nem nenhuma vida ser 
~.if4Qa_. -

O Sr. Francisco Rollemberg -
Sellãdor Jamil Haddad, talvez eu náo devesse 
mai!;! interPelá-lo, porque, eln norrie -do meu 
Partido, o Senador Mauro Benevides já falou. 
·o meu Estado_ e, de maneira muito especial, 
a minha cidade natal Laranjeiras, Sofreram 
'agressão ·das intempéries tão violenta quanto 
as agressões que vem sofrendo a cidade do 
Rio de Janeiro, cidade em que V. Ex' fez vida 
pública sempre como Deputado, de que foi 
um Prefeito operoso, um homem que teve 
preocupação muito grande com o social e 
com a manutenção da estrutura física dessa 
dda:Qe. E é V. ~ mesmo que conJess"- que 
c:ompletou 18 obras de sus.tentação de encos
tas,_~ deixou outras 64 programadas. V. EX' 
se voftou para os menos favorec[dos. Senador 
Jamil Haddad, nesta tarde em que V. Ex' asso
ma a tribuna para apelar ao Governo da Repú
blica, a flm de que volte seus olhos para a 
situação que enfrenta o Rio e atenda, o quanto 
antes, às refvindicações emergentes da sua 
cidade, do seu Estado; a Bancada do Rio de 
Janeiro pede a V. Bel' fale também em seu 
nome. V. Ex":._ fala em nome do EstadQ _que 
representa, e agora V. Ex' fala em nome da 
Bancada do Rio de Janeiro nesta __ Çasa,_fala, 
como sempre tem falado e como o_ tenho 
ouvido sempre, na defesa dos interess_e_s mais 
lídimos_ de §eu EStado. V. EX tem sidQ um 
grcinde Representante. O Rio de Janeiro tem 
softic:lo muito, mas o Rio de J_aneito __ tem a 
_ben_esse de-contar nesta_Cas.ã com sén_á_ç[ores 
como Afonso Arinos, como ti_eJ~pn Carneiro 
e V. Ex', defensores intransigentes do povo 
e da cidade que V. EX' tanto ama. 

O SR. JAMU. HADDAD - Agradeço a 
V. Ex!' em meu nome, em nome dos Sena
dores Afonso Arinos e Nelson Carneiro, as_ pa
lavras eJogiosas à nossa Bancada. 

N_ão _estamos a.gui pedindo novos créditos. 
Queremos que-as verbas das mensagens en
caminhadas pelo Governo- não são-de nos
sa autoria, são mensagens encaminhadas pe
lo Oçwemo a ~ta Casa e aqui aprovadas -
sejam liberadas. Náo est:lmos inovando nem 
pedindo novos créditos, queremos que a pala-
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vra do Governo sejam 'cumprida e queremos 
que os projetas aprovados nesta Casa sejam 
respeitados, como devem se~: respeitados a 
vida democrática de urn país, e a indepen
dência dos Poderes da República. 

Sr. Presidente, V. Ex' me alertou. Agradeço 
a sua liberalidade, permitindo que · ultrapas
sasse meu tempo. O tema obrigou a que vá~
rios Senadores -o que muito nos stm.Sibiliza 
- apresentassem_a sua solidari~dade. _ 

Não se trata de nã.o atender a alguém que 
é oposição, e sim atender à população da Ci
dade do Rio de Janeiro. E faço mais um apelo, 
sincero e patético_. ao Governo: libere essas 
verbas já aprovadas, para evitar que outras 
mortes ocorram na ddade do Rio de Janeiro. 
(Muit~ bem! Palmas.) · -

Durante o discqrso _dQ Sr. Sen. Jamil 
Haddad o Sr. Sen. Pompeu de Sousa,. 
3P Secretário deixa a cadeira da PresJden
da que é o-cupada pelo Sr. Sen. Nels_on 
Cariieiro. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa se solidari2:a com o povo do Rio 
de Janeiro, nesta hora ingrata em que tantas 
vidas são sac:riflc::adas. (P~usa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1'-5ecretário. 

É lido o seguinte 

EQUERIMENTO N• 319, DE 1989 

Excelentíssimo Sr. Senador Nelson Carneiro 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Raimundo Lira, Sénador_ da República, elei
to pelo Estado da P-ªrajp_~ em novembro de. 
1986, pãia o currij)iiniEmto de um mandato 
de__oito anos, vem, respeitosamente, requerer 
a Vossa Excelênci.:t se digne a conceder-lhe 
!Licença, para se ausentar dos trabalhos desta 
Casa, pelO período de 6 a 9 de junho çorrente, 
para consultas médiças no Instituto do COra
ção, em São Paulo-5P, conforme atestado mé
dico anexo. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
Brasília, 5 de junho de 1989. - Senador 

Raimundo Ura, Presidente da Comissão de 
Assuntos Ec:onômicos, $~nado FederaL 

ATESTADO 

Atestamos, a fim de cumprir determinações 
regimentais do Senad~o F~d.er.~. que o Sena
dor Raimundo Ura, por motivo de saúde, esta
rá ausente de Brasl1ia rios cJjas 6, 7, 8 e 9 
deJunho·corrente. ___ _ 

O Senador Raimundo Lira estará em São 
Paulo, aos cuidado_s_ do Prof. Silvano Raia para 
investigação diagnóstlca e eventual tratamen
to médico cirúrgico. 

Brasilia, 5 de junho de 1989 . ......: Dr. Cid 
Nogueira, Chefe de Serviço Médico da 
SSAMS. -Dr. Juarez Abdulmassih, Dirttor 
da Subsecretaria de Assistência Médica e So_
cial.- Dr . .José Silvério Ass_uução. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-de acordo com o disposto no art. 47, 

§ 1 o do Regimeihto Interno, o requeri~ 
mente lido será submetido a votos ime

-diatamente, exigindo para sua votaÇZ~o a-
presença de um décimo do total de sena
dores. 

-A Presidêl}da esc:larece que aprovado 
o requerimento será considerado como 
d~ licença médica o periodo de 6 a 9 
d~junho r;o,rrente, um_a vez que o requeri
mento s6 chegou à mesa no dia de hoje, 
l~ c!_e_junho. -

Ein votação o requerimento. 

Os_Srs. Seliadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR- PRESIDENTE (~elson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o segu~te 
REQOERJMÉNTO N• 320, DE 1989 

Requeiro, nos termos regimentais, licença 
nosdi~s 15 e 16 do corrente. afim de integrar, 
como convidado, a comitiVa do Sr. Presidente 
da República em visita ao canteiro de obras 
da hidroelétrica do Xi_ng6, visita aO Temiinal 
Portuário e evento da implantação do Pólo 
Cloroquímico. 
--Sala das Sessões, 13 de junho de 1989 .. 
- Lourival Baptista. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Q Expediente lido será votado_ após a Or
dem do Di~. devendo ser_lnstr1,1ído com Pare
cer da Comissão de Infra-Estrutura, a ser ore-~ 
recido por escrito ou oralmente, conforme O 
disposto no art. 44, § 49, do Regimento Interno. 

COMPARECeM M'IIS OS SRS. SEIYADO
RES: 

Mário Maia -Aiuizfo Bezerra -JOáo Merie
zes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho =
Carlos-Alberto - José Agripino - Diva! do. 
SurUag)r- TeotôniO Vilela Filho- Luiz Viana 
-Alfredó CampoS -SeVero Gçmes -Meír;;1 
F.ilho-Roberto Campos -Affonso Camargo 
- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli. 

-· Q ~R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- EStá esgotado tempo deStinado ao Expe-
diente. - ·· · · 

Passa-se à 

ÓRDEMDODIA 

Item 1: 

_ YotaÇão, em tufno único, do Requeri
mento n? 301, de 1989, do Senadi::ir Car:-"· 
los Patrocínio, solicitando tramitação 
cQnJunta para os PrOJetas de Lei do Sen9-
do n95 107, de 19~. e 50, de 1989, de 
autoria dos Senadores Iram Saraiva e Edi
sOn Lobão, respectivamentos, que- fixam 
percentUal de reserva no seryi:Ço público, 

·- para deficientes fisfcos. 

Em votação. 

Os srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa} 

Aprovaqç. 
Os projetas de lei citados passarão a trami-

tar e11J conjunto. -

O SR. PRESIDENTE (Nelso~Cam_<Oiro) 

ltem2: 

Votação, em turno único, do Parecer 
n9 2, de 1988, apresentado pelã Comissão 
Especial, concluindo que não· deve ser 
objeto de deliberação a,__ denúncia ~,_de 
1988, do Senhor Deputado Gerson Peres, 
contra o Doutor José Paulo Sepúlveda 

· Pertence, Procurador-Geral da República. 

A diSCUssão· da matéiia foi enceriada- na 
sessão _extraordinária de 20 de abril de 19_88. 

Passa-se à votação, em turno único. 
Os Srs. -senad_ores_que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pa,usa) 
Aprovado. 
A matéria será arquivada. 

É o seguinte o parecer aprovado 

PARECER 

Diz a Lei nq 1.079, de 10 de abril de 1950, 
que "cterme os crimes de resPonsabmdacte- e 
regula o respectivo processo de julgamento": 

"Art. 40. São crimes de re.sponSÇ3_bili
dade do Procurador~Geral da República: 
2-recusar-se à prática de ·ato que lhe 

incumba; 
3-ser patentemente desidioso no 

cumprimento ct.e suas atnbuições; . ., 
Art. 41. É permitido todo cidadão 

demmciar perante o Senado Federal os 
Ministros do Supremo Tribunal Federai 
e o Procurador-Geral da República pelos 
crimes de responsabilidade--que come-
terem (artigos 39 e 40). 

Acrescenta o art. 43: -
-AcJenúncia, assinada pelo denunciante 

com a -firma recOnhecida, deve ser acom
panhada dos documentos que a coffipro .. 
vem ou da~ decJàfaÇão de impossibilidade 
de apresentá-los, com a indicação do lo~ 
cal onde (?Ossam ser encontrados. Nos 
crimes de-que haja prõva testenlunhal 
a denúncia deverá conter o rol das teste
mUnhas, em número de cinco, no mini
mo." 

A denúncia n6o está acompanhada de do
cumento CJIIt c:emprove tenha o Sr. Procura
dor~Geral. dll R.pública recebido o oficio ou 
tenha se recusado a fazer a representação. 
Não_ está acompanhada de prova, expedida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que não 
foi feita a repfesentação. Não está acampa~ 
nhada de prova de que te'nha sido ultrapas
sado prazo legal, pelo denunciado, em que 
devesse pratic~r ato de oficio. Não está acom~ 
panhada de declaração da impossibilidade de 
apresentação de tais provas. Não está acom
panhada da indicação de testemunhas. 



2796 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção Il) Junho de 1989 

Não satisfazendo a denúncia os requisitos 
'do art. 43, somos de parecer que, nos termos 
do art. 45, não deve ser objeto de deliberação. 

Sala das Sessões, 15 de abri] de 1988.
João Menezes, Presidente - Od Sab6ia de 
Carvalho, Relatorr- Teotónio Vilela Filho
Edison Lobão-Jamil Haddad- OdacirSoa
res - Maurído Corrêa - Chagas Rodrigues _ 
-João Lobo- Ndson Came~ro. ---

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

ltem3: 

Discussão, em turno único; da redaçáo 
fina] (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n9 81, ele 1989), do Pro
jeto de Lei do DF n~ 8, d~_ 1989, de inic:ia
tiva do Governador d_Q__Distrito Federal, 
que altera o art. 93 do _Decreto-Lei n9 82. 
de 26 de dezembro de 1966, e dá outras 
providências. 

Em discussão a redação _final .. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada 

como definltivamente aprovada, independen~ 
te de votação, nos termos regimentais. 

O projeto vai à sanção do Governador do 
Distrito Federal: 

É a seguinte a redação finaJ aprovada 

Redação fmaf do Projeto dt; Lei do DF_ 
n? 8, de 1989, que altera c Qrt. 93 do 
Decreto~Lei n? 82, de 26 de dez~ro 
de 1966, e dá outras providência~ 

O s._enado Fer;:ler_al_Qe_çreta: 
Art 1~' O art. 93 do Decreto-Lei n"~ 82, de 

26 de dezembro de _1966, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto~Lei n9 2,316, de 23: 
de dezembro de 1986, mantido o seu pará
grafo, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 93. EXch.dt;las_a,s _hipóteses de 
que trata o art. 94 çieste Código, a base 
de cálculo do Imposto sobre Serviços é 
o respectívo preço, ao qual se_ aplicarão 
as seguintes alíquotas: 

1-execução_de obras de construção 
civil, obras hidráulicas e outras obras se-
melhantes, inclusive os serviços auxiliares 
e complementares, dois por cento; 
n-jogos e diversões públicas, exceto 

OOema, dez por cento; 
m- cinema, um por cento; 
IV -transporte coletivo, um por cento; 
V- arrendamento mercantil ou "lea-

sing", dois por cento; -
Vl- demais serviços, cinco por cen-

to." 

Art. 2~' É o Governador do Distrito 
FederaJ autorizado a baixar as normas coin
plementares necessárias_ ao cumprimento 
desta lei. 

Art 39 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

Item~: 

Projeto de Lei da Câmara n<:~ 31, de 
1983 (n9 3.524/81, na Casa de origem), 
que toma obrigatória a apresentação de 
certificado de regularidade de situação
CRS quanto ao Fundo de Garantia do 
~Tempo de Serviço- FGTS para os fins 
que menciona. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
c, do Regimento Interno, e conforme Q Pare·cer 
n9 50, de 1989, da Comlssáo de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado_ o 
Projeto de Lei da Câmara n? 31; de 1989. (Pau
sa) 

Não havendo oposição do Pl~;<n~rio, a maté
ria _irá ao Arquivo, feita a devida CQITlunicaç:ão 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

-ltem5: 
__ Projeto de Lei da CâmÇirC~: n9 33, de 
1983 (n9 4.283/81, na Casa de origem), 
(lue a.Crescenta--parágrãfo ao art 459 da 
ConsolidaçãO d~ Leis do Trabalhe;>! apro
vada pelo De_creto-Lei n"? 5.452, de 19 de 
maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme_ o Parecer 

. ~Ji9_!58, de 19_~_~_ da Comissão de Coil?tlb.lição, 
Justiça e Cí<l_adaniª, áecla"ra prejudicãdO- o_ 
PrQjeto de Lei da Gunara n" 33, de 1983. (Pau-
~-- - . - . -

Não havendo oposlção do Plenário, a maté..
ria irá ao Arquivo, feita a devlda comunicação 
à Câ~ara ·~?s Deputados, 

...• -Q._SR. PRESIDENTE (Nelson Camei_fó_) 

Jtem6: 

_ Projeto de Lei Ç.a Câmara n9 41, de 
I 983 (n• 4.255/80, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 791 da 
ConsOlidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n"? 5.452, de 1 o de 
maiQ de 1943. -

--/\Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n'1 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiç:a e Cidadanla, declara prejudicado o 

_ Projeto de Lei da Câmara n9 41, d_e 1983. (Pau.~ 
sa) 

Não havendo oposição do Plenário, a maté
. !ja irá ao Arqui~o. feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

rando o rlireito de sindical~ação aos .em
pregados das empresas públicas. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Consti6iição, 

_Jt•stiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câinan,_no 58, de -1983. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara doS Deputados. 

-0 SR. PRESIDENTE (Nels~n Carneiro) 

-Item 8: 

Projeto de Lei da Câmara; 0 9 60_-, d~ 
1983 (n~' 2.355f79, na Casa de origem), 
que altera a redação do art. 39 da Lei 

· tf9 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
a fim de garantir ao empregado domés

- tico u direito à gratificação natalina insti
tuída pela Lei n9 _4.090, de _13 de julho 
de 1962. 

A Presidência, nos termos do art 3_69, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n7a0 58, de 1989, da Comissão-- de Consti
tuição, Justiça e Ci_dadan_ia, _declara prejudi-. 
cado o Projeto de Lei da _Câm<liª- n9 60, de 
I 983. (Pausa) . _ __ . _ . _ _ ... 

Não havendo objeção dO Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida- corltunicação 
à Câmara dos Deputados . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 

Item 9: 

Projeto de Lei do Senado n9 122, _de 
1982- Complementar,- de autoria do 
Senador_Nelson C~rhelrO, qi..te acrescenta 
parágrafo único ao art. 12 da Lei Comple
mentar n"? -11~- ae "2"5' de mãlo :_de 1971. 
-que dispõe sobre o Prorural. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alinea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n"? 58/89, da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, declara prejudicado o Projeto 
de Lei do Senadon9122, de 1982-Comple
mentar. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -
-Item 10: 

Projeto de Lei do Senado n"? 124, de 
1982 -Complementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, -que introdUZ 
modificação na Lei Complementar n9 11, 
de 25 de maio de 1971, que "instituiu-o 
Prorural. -

A Presidência, nos termos dQ art. ;369~ alinea 
-= 1len!- T: a, do Regimento Interno, e conforme Pªrecer 

_---'-- Projeto de Lei da Câmara n_9 58, de n9 58. de 1 9B9, da Comissão de Constituição 
1983: (n9 1 .343n9·, na Casa de origeffi), , Justiça e-- Cidadania, declara prejudicado o 

-que altera a redação do parágrafo único Projeto de Lei do Senado n9 124, de 1 ~8_? 
do art. 566,dã Consolidação das Leis do -Complementar~ (Pausa) _ 
Ttabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n"? -· __ Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
5A~2. de 1" Cle maio de 1943, assegu- irá ao Arquivo. · 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 11: 

Projeto de Lei do Senado n"' 135 de 
1983, de autoria do Senador Roberto 
Campos que -ena contratos de trabalho 
simplificados para facilitar a novos em· 
pregos. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alrnea 
a, do Regimento Interno, e conforme Pare~er 
n" 58, de 1989, da Comlssão de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado rt"' 135, de 1983. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a_rnat~ria 
irá ao Arquivo. - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 12: 

Projeto de_ Lei _d_o __ Senado n~ 136, de 
1983, de autoria do Senador Roberto 
Campos, que autoriza a-d~legação de ati
vidade de previdência social a empresas 
privadas. 

A Presidência, nos termos dQ art. 3651.,J:l]ínea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n9 58, de 1989; d~ ~omissão d~ Con'stituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Sena.do_ n9 129, de 1986. 
(Pausa) ~ -

Não havendo objeção do Ple_nári_o, a matéria 
irá ao arquivo. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-Item 13: 

Projeto de Lei do Senadó n~ 129, de 
1986, de autoria do Senador Passos Pôr~ 
to, que dispõe sobre a proteção-do traba
lho do_empregado em serviço doméstico, 
e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno; e conforme Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado' o 
Projeo de Lei do Senado n~ 129, de 1986. 
(Pausa.) ~ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia, passa-se, agora, à votação da proposta 
da Presidência, feita no expediente da sessão 
anterior, sugerindo o nome do Senador Alba· 
no Franco apra· representar o Senado Federal 
no encontro da América Latina em Genebra, 
a realizar-se em 22 e 23 de junho corrente. 

Em votaçao a proposta. 
Os _Srs. Senadores que o aprovam penna· 

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica autorizado o Senaaor Albano Franco 

a comparecer ao enc;ontro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n~ 318, de 1989, do Senador Francisco 
Rolembert, lido no Expediente, solicitando li
cença para integrar, nos dias 15 e 16 do cor
rente, comitiva do Senhor Pre~idente da Repú· 
blica. 

O ·requeíimento 'deve ser instruído Com Pa
recer da ComisSão de Infra-estrutura. 

Solicito dO nobre Senador Ney Maranhão 
-o- Parecer dessa Comissão sobre o Reque
rimento. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB - PE. 
Para emitir parecer. Sem revi~ão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, é da maior 
importância para o Nordeste, a Hidrelétrica · 

-de Xingó. Solicita o nobre Senador Francisco 
Rollernberg licença à Casa para acompanhar 
a comitiva do Senhor Presidente_ da República 
que visitará essa grande obra. _-

Meu parecer é favorável, Sr. Presidente. 

Ô -SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro) 
.....,... O parecer é favorável. 

Em votação o requerimento._ -. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer ·sentados .. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença_solrcitada. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
._ Passa-se à votação do Requerimento n~ 
320;-de 1989, por meio ·do qual S. EJcl', o Sr. 
Senador Lourival Baptista, pede licença à Casa 
para integrar, c:omo convidado, a Comltiva do 
Senhor Presidente_ da República que visitará 
obras públicas no Estado de Sergipe. 

Conc~do_ a J?alavra ao ilustre Senador Ney 
Maranhão para instruir a matéria pela Comis
são de Serviços de Infra-estrutura, oferecendo 
o respectivo parecer. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMDB- PE. 
Para emitir parecer. Sem revisão do oradorO 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se_ de 
peclido de kença do nobre Senador Luirival 
Baptista para, como ex-Govem{ldQr, acompa
nhar a Comitiva do Presidente da República 
que visitrará não só as obras de Xingá, de 
importância fundamental para o Estado de 
Sergipe, como o Terminal Portuário e a im
plantação do Pólo Ooroquirnico desse Esta-

~ do. 
__ Portanto, o meu parecer é favorável, Sr. Pre
sidente. 

O SR. P!p;SIDEl'ITE (Nelson Carneiro) 
...;_O parecer é favorável. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadrn;es que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. -
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa lemb.ra aos _Srs. Seni3dQres que 
o Congresso Nacional se reunirá hoje, às 18 
horas e 30_minutos, e pede o comparedmenio 
de_~os,_ dada a relevância sJ-as matérias que 
_vão ser discutidas e votada$. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
..,... V.QJta-se à lista. d_e: oradores. 

Concedo a palavra ao nObre Seriado[ Ro
n.aldo Aragão. 

0 SR. RONAI.DO ARAGAO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, _quero, inicia1mente, 
registrar, nesta casa, um evento acontecido 

• 

no Estado de Rondônia, a n·Feira do Cacau, 
realizada na cidade de CaOOal, ondê: o produtor 
de cacau pôde, na presença do Secrefatio_~ 
Exe<:utivo da CeplaC, que naquela ocasião re
presentava s:~Ext o Ministro da Agricultu~a. 
fa2er as suas reclamações tom relação ao pre-
ço do cacau nesse Estado. __ 
· Sabemos, Sr. Presidente, 'Srs. SenadOreS, 

que o preço do cacau é regu]ado pelas Bolsas 
dç Comércio" Internacional, mas dentro dq 
próprio País temos uma vaffãção de preço: 
em Rondônia a arroba de cacau custa NCz$ 
12,00; na Bahia o mesmo cacau é comprado 
por NCz$ 49,00. ~ 
. _ Não dá para entender, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esta variação_. não dá para enten
der como o Ministério da Agricultura não se 
sensibiliza, para solucionar este grave proble
ma aCarretando para a economia de Rondônfa 
e para os produtores de cacau quase que um 
problema de insolvência. 

O_ Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me 
V. Ex!' um aparte, nobre Senador RonaJdo Ara
gão? 

~O SR. RONAI.DO ARAGÃO- Ouço 
V. Ex1', nobre Senador Jutahy MãQalhães, co
nhecedor profundo dos problemas do cacau. 

õ ·sr. Juiahy Magalhães - O que 
lamento, nobre Senador Ronaldo Aragão, é 
que V. EX' levanta o·problema lá de Rondônia, 
problema que também hoje atinge muJto de 
perto os produtores de ca.cau da Bahia. H_á 
uns três anos, estamos, na região cacaureira, 
com as faz_endas trabalhando, em_ grande par
te, no vermelho. Ap_ contrário de_ outros anos, 
quarido a produção de cacau era suficiente 
parii manter as fazendas com lucro bem razoá
vel, se bem administradas. E;ntretanto, não te
rl)os uma política de defesa do _ _cacauicultor. 
Ao passo_ que, na área internacional, vemos 
éjue há um aumento da produção muito acima 
do consumo internacional, tendo em vista_ a 
entrada da Malásia, da Indonésia, como gran
des produtores de cacau, atualmente, o _que 
nos levou a esse excedente de ofeáa_de caçaJ,J. 
Não temos no Brasil a preocupação de fazer 
com que haja um consumo interno maior do 
produto, para limitar, pelo menos, esse exces
_SQ_de oferta. Fizemos uma política de aumento 
de produção, de aumento de produtividade, 
mas não fizemos. um apolítica de aumento 
de consumo, quando seria razoavelmente fá· 
cil, desde que determinássemos que se colo
casse na merenda escolar e _na alimentação 
dos militares o chocolate que faria com que 
àumeittasse o seu_ c.o_nsu_mo- interno, lnfeli~
rriente;_O GOVerno é inSensível a to_dos os ape
los _que se fazem rio s~ntido __ de que haja a 
preocupação de uma política do cacau no Bra
sil. A nossa região, por exemplo - e não sei 
se__o mesmo ocorre no Estado de V. Ex• -, 
grande produtora de cacau n., Bahia, é uma 
região única por excelência. No entanto, vem 
sendo castigada pela seca há três anos._ Em 
decorrênciã de quê? Dos desmatamentos das 
cabeceiras e das margens dos rios, que estão 
secandO os rios desSa re9ião. Isso sob o silên
cio absoluto dos órgãos executivos. E hoje 
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já temos uma lei, porque tive a preocupação 
de verificar que tínhamos um projeto_ que dor
mia nos Arquivos do Senado Federal há 1 O 
anos, projeto esse_ de autoria do_ nobre __ Depu
tado tlorge Arbage, e consegui que V. ~ 
o aprovassem aqu~ em menos de uma sema
na, tendo sido sancionada pelo Presidente da 
República. Essa lei obriga os fazendeiros auto
rês de desmatamentos a fazer o reaprovei
tamento das áreas das cabeceiras dos rios. 
Infelizmente, o Ministério da Agricultura parece 
insensível, o que faz com que os produtores 
de cacau não tenham, hoje, condições de apli
car recursos na adubação, no plantio etc., que 
viriam a permitir uma melhor produtividade 
de suas fa'zendas. Hoje, o fazendeiro só pode 
preocupar-se com a colheita, para não traba
lhar com um prejuízo maior. 

O SR. ROI'IALDO ARAGÃO -Agrade
ço ao nobre Se_na_dor Jutahy Magalhães o 
substancioso aparte. V. Ex' é i:oilheCedor da 
problemática da politica do cacau, que não 
só atinge Rondônia comO o Estado da Bahia, 
este o grande produtor do Brasil. 

Tive a satisfação de conhecer um grande 
técnico, o Dr. Hélio, e ele falava isso mesmo, 
nobre Senad_or Jutahy Magalhães. Há muitos 
anos o Dr. Hélio vem tentando introduzir na 
merenda escolar o hábito do consumo do ca-
cau ... 

boa apreciação ao aobrdar _as questãoes que 
V. Ex" está fiXando no seu disrcurso, muito 
procedente porque o cacau, particularmente 
o cacau, está sujeito a uma cotação no mer
cado internacional. O cacau foge, de certa for
ma, às regr~s que possam ser estabelecidas 
internamente, porque está suejito a uma on
corrência externa com oUtros países produ
tores, e inclusiove, com uma produção expres
siva. S. Ext tambéJn aborda a questão do con
sumo interno. Neste momento- e: esse fenô
meno· começa a ocorrer em Rondônia e creio 
até que ocorre no Ace_ :-, o cacau_ vai passar 
a ter internamente, no pato de vista da utiliza
ção do chocolate. um concorrente muito gran
de, o cupuaçu, que começa a ser produzido 
em grande escala na Amazônia, de cuja se
mente também se produz o chocolate. Então, 
boje já temos em· Rondônia grandes planta
çõ.es de cupuaçu, assim como no Pará e no 
Acred. Do ponto de vista de Rondônia, questão 
do cacau e do seu preço completamente avil
tado, esse probvlema não se fixa apenas em 
relação ao_ cacau, refere-se a toda produção 
agrícola do Estado de Rondônia, toda ela com 
problemas de cOmercialização. Nós temos 
uma produção muito grande d egrãso; temos 
um aprodução epressiva de cacau, somos o 
29 produtor brasileiro de cacau, mas toda a 
nossa produção tem probmeas no setor de 
comerclalizçaã_o. O produtor rondoniense, 

0 Sr. Jutahy Magalhães _ Há projeto aquele que produz. o cacau, que vende esse 
na Câmara, de autoria do Deputado Jutahy cacau por Um preço inferior ao produzido_na 

S d d · h Bahia, esse produtor, do mesmo modo que 
Júnior, existe wn projeto no ena o, e mtn a os outros produtores agrícolas, tem probvle-
autoria, mais que, infelizmente... nias seríssimos- de comerdaização da safra 

O SR. RONALDO ARAGÃ.O - Veja V. agrícola, como um todo, e do cacau, que, por 
Ex", como também a introdução nos quartéis sua vez, ainda tem uma condicinante externa. 
era mais fácil, era qtiestão só de resolução Na realfâade, mesmo se reconehCneo- Que a 
do Minsitro, para que se aumentasse o consu- Cepalc feZ -_uln trabalho gigantesco do ponto 
mo e não houvesse a sobra, a oferta não fosse de vista da dissiminação da cultura do cacu 
tão grande, com isso trazendo a baix_a no preço -em Rondônia, temos que convir que, do ponto 
do cacau, o que interessa ao mercado interna- de vista da comercialização, onde a Cej:llac 
cional, mas não ao aprodutor brasiellro, não poderia intervir oferecendo s_ubsídio e asses-
interessa ao produtor da Bahia e muito menos sorrnaento aos produtores, procurando criar 
ao'[rodutor de Rondônia. uma estrut_ur<!_ de comer_cializ~ç~o ~ulto mais 

preciso déftnir-se uma política de cacau voltada para a exportaçàoa do que através de 
que beneficie os produtores. No entantó, -o meros intermediários, como acontece-em 
que estamos vendo é a insensibilidade do Mi- Rondônia, esse setor está completmaente 
nistérlo da Agricultura. Enquanto se diz que aandonado. Não só Q.fi_etor do cacau- como 
o Brasil tem uma-supersagra, supersafgra de diz muito bem o nobre Senador Ronaldo Ara-
tudo, e é um povo faminto! É um contrates. , gão - co_mo todo o setor agrkola rondo-
É preciso aumentar o consumo do cacau e niense está cornpletmanete abandonado, Os 
o Ministério da AgriucultUra não ouve essas probemas, os obstáculos, nós os encontramos 
lamúrias, r'tão atenta para essse direito que quandonosreferimosàquestãodacomercia-
tem o produtor do cacau, que é o de vender üzação desses produto_s. De modo que V. Ex•, 
melhor. aborando o acontecimento que ocorreu se-

Não dá para entender, Sr. Presidente, Srs. mana passada em Cacoal taz à díscussã~ te-
Senadores, quando se diz que o Brasil é um ina:ih1j:)Ortante, porque o cacau tem expresão 
país eminentemente agrícola e. não se tem na pauta de expõrlaÇão do nosso Paíus, e deve 
uma política agrfcola. contar com uma política meditaaa pelas auto-

O Sr. Odacir Soares _ Permite v. ~ ridades federais, notadamente pelas autorida
--- des do Ministério da Agricultura. um aparte? 

O SR. ROI'IALDO ARAGÃO --Agrade· 
O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço -çOa-V. Ex•, nobre Senador Odacir Soares, 

o nobre &!nado r Odacír Soares, conhecedor cQnhecedor da problemática da agricultura do 
tambêmda problemática do cacoo de nosso Estado de Rondônia, como também da sua 
EStado. comercial~ação. 

O Sr. Odacir Soares - O nobre Não podemos enteuder como pode conti-
SenadorJutahyMagalhãesfez,arneuver,uma nuar, se é que existe uma política agrícola 

• 

no Btasil, desta maneira. Quando $e tabela 
a saca de arrroz a 7 cruzados novos, quando 
outros gêneros tabelados pelo Govemo não 
acompanham o processo inflacionário, gera
se com isso o quê? 

O prodUtor é um homem sacrifiçado e, até 
diria, um homem desesperançado, porque 
não vi ainda agricultura nenhuma sem ser sub
sidiada. O que estamos vendo neste País é 
que, por debaixo dos panos, determinados 
produtos estão sendo subsidiados e a agri

-cultura brasileira em estado de insolvência. 
Estão aí o caso do milho, o _caso do arras, 
o caso do cacau. Hoje, independente de preço, 
pela questão da regulação do mercado da 
oferta e da prociJra, o preço do feijão se encon
tra _num patamar razoável. 

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é para chamar a atenção do Ministério da Agri
cultura, do Governo Federal, para que imedia
tamente- p-rocurem --deftnir uma p-olítica agrí
cola nesta Nação, senão teremos, daqui por 
diante, o desestimulo ao produtor rura1. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' me 
permite outro aparte?- -

o· Si!. RONALDÕ ARAGAO - Ouço 
V. Ex', nobre -Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre 
Senador Ronaldo Aragão, V. EX' aborda da 
maior importância, a questão da definição da 
política agricola, que também compete a nós, 
congressistas_. Temos até prazo par~ a apre
sentação de uma proposta de política agrfcola. 
Temos mais de uma centena de propostas 
apresentadas por Parlamentares_ nesta área. 
Dever1amos - entendo_- aproveitar a nossa 
Comissão de Assuntos Econômicos para esta
be)ec_er_uma Subcomissão só para estudares
ta questão, e apresentarmos nossa proposta 

_ de política agrícola ao Governo. Este papel, 
temos que desempenhá-lo, nós parlamenta
res. Inclusive V. Ex!' poderia propor a consti
tuição de _uma Comissão_neste sentido, com 
esta preocupação, como estamos aqui fazen
d_o c;om a proposta do Código de Defesa do 
ConsumidOr, e, assim, apresentarmos nossa 
proposta· Para exame e deliberação do Sena
do. V. EX" proporia a criação dessa ComfsSão 
para apresêntação da política. Retomo um 
pouco ao problema do cacau, aproveitando 
o pronunciamento de V. Bel', que é _importante, 
e na esperança de que V. ~seja ouvido -pelas 
autoridades do País. Hoje, representações das 
Assembléias Legislativas, representações da 
área agrícola de noss Estado, prii1cipalmente 
da área ligada ao cacau, juntamente com re
pres_entantes da Ceplac, estão encaminhando 
ao Presidente da República s9licitações no 
sentido de o Governo voltar suas vistas para 
aquela área, para a região cacaueira da Bahia, 
pois atualmente os produtores de cacau têm 
um débito de quase 400 milhões de dólares. 
Está sendo reivil)ciado haja uma protelação 
do pagamento desSes débitos de 400 milhões 
de cruzados novos, o dólara a quase um por 
um._ Entretanto, não devemos ficar sorn_ente 
nessas preocupações de ordem financeira. 
Temos que ver a política como a história do 
"não iXIianta dar esmola", é preciso a pessoa 
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aprender a pescar para que haja a possibi
lidade de ter alimento constante. Temos que 
ter a condição que V. EX' falou, do aumento 
do consumo interno, de preocupação de defi
nições de políticas que venham a fazer com 
que não ocorra o que está acontecendo hoje. 
Na Bahia 2/3 dos empregados rurais da região 
do cacau estão sendo afastados _do trabalho. 
Não há mais aplicação de recursos por parte 
dos fazendeiros para aumentar a produtivida
de do cacau e os insumos necessários não 
estão sendo aplicados. Hoje, para se ter um 
mínimo de prejuízo na produção do cacau, 
é necessário abandonar tudo o mais e só se 
preocupar com a colheita. O que der está bom. 
O preço está ruim, a produção ,pelo menos 
está razoável hoje, mas o déficit é quase uma 
constante em todas as fazendas. Espero que 
V. ~ seja ouvido pelas autoridades, que têm 
extensão e podem ouvir até pelos altoMfalantes 
em seus gabinetes confortáveis do Palácio, 
e que V. EX' tenha êxito nas su~_s_ Solicitações. 

O SR- RONAlDO ARAGÃO- Não s6 
a mim, Senador Jutahy Magalhães, mas a V. 
Ex' também, porque não é mais possíVel queM 
rer tapar o sol com a peneira. Não é mais 
possível esta Nação continuar da maneira que 
está com ·relação à agricultura, para não se 
falar em outros problemas. 

Hoje, o problema do cacau é sério; o proble
ma do arroz é sério, bem como o preço míni
mo do feijão, do milho, E não se está vendo 
da parte do Ministério da Agricultura nenhuma 
preocupação. A preocupação é dizer: "nós es
tamos numa supersafra". Numa supersafra 
onde o povo morre de fome, numa supersafra 
onde o brasileiro não tem o que comer, numa 
supersafra onde se perdem, num País que não 
pode perder nada, mulhões e milhões de tone
ladas. porque nao bá __ armazenamento. No Es
tado de Rondônia perderam-se milhões e mi
lhões de toneladas, porque os produtos foram 
armazenados a céu aberto. E o Ministro da 
Agricu1tura vem de público_dlzer que estamos 
com uma supersafra. São contrastes desta Na
ção: uma supersafra e o povo passando fome, 
uma supersafra que nâo se tem onde arma
zenar. E não se vê- e-não se encherga uma 
solução através do Governo Federal. 

Chamo a atenção das autoridades respon
sáveis pela produção neste País de que está 
na hora de se definir uma politica agricola, 
está na hora de se definir uma política de ar
mazenamento, dando ao produtor brasileiro 
condições para superar eSta crise, dando-lhe 
condições para suprir as necessidades da so
ciedade brasileira. O Brasil hoje, com_ a_ sua 
grande produção, tem condições de suprir, 
tem condições de acabar com a fome. É pre
ciso s6 uma política direclonada, é preciso 
wna política bem intencionada, para a solução 
do problema brasileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
neste momento registro nos Anais desta Casa 
a rea1ização da II Feira de Cacau no Estado 
de Rondônia, no Município de Cacoal, onde, 
repito, os agricultores tiveram oportunidade 
de dizer das suas necessidades .ao represen~ 
tante do Governo Federal, ati'avéS_do Secretá~ 
rio-Geral da Ceplac. 

Sr: Pr.esi~ente, eram estas as minhas palaR 
vras. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Sen. Ronaldo 
Aragão o Sr. Sen. Nelson Cameiro, Presí
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupaàa pelo Sr. Sen. Iram Saraiva, 1 P 

Vice-Presfdente 

O Sr. Carlos Chiarem- Sr. Presidente 
peço a· palavra. ' 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Chiarem. 

OSR. CARLOS C!ÜARELLJ (PFL- RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é extremamente oportuno e gratificante que 
a direção dos trabalhos desta Casa, neste mo
mento, esteja sob a lúcida orientação de V. 
Elo. 

Digo isso, e poderia fazêRlo por outros moti
vos,. mas, especificamente neste instante, por 
força de requerimento que fiz chegar à Mesa 
Diretora desta Casa na segunda-feira, da se
mana passaQa, há uma semana pois, quando 
fundamentei a proposta de que caberia à Mesa 

_do Senado Federa1, noS termos dos arts. 102 
e 103 da Constituição vigente, a tomada de 
posição, já que lhe cabe legimidade proces
sual ativa, como ensinava Pontes de Miranda, 
por ser a quem incumbiria interpor perante 
o Supremo Tribuna] Federal, e só perante e_ste, 
instância originária e definitiva do procedi~ 
,mente, a ação_direta de inconstitucionalidade 
pela ocorrência flagrante de tríplice inconstitu
cionalidade posto que alcançados_ por esse 
vício o art 58 das Qisposic;ões Transitórias 
e os arts. 150 e 201 da parte_ permanete do 
texto da Lei M~ior, à luz da edição_ da M~da 
Provisória Ir? 63: por parte do Executivo. 
_ Recordava que criara a nova Constituição 

esse instnl.J!lento altamente libera] e demo
~tico -~- de procedlinento inequiVocaffiente -
célere, capaz de evitar que Vícios, pela inf~ação 
de_ dispositivos _constitucionais, viesem a ser 
preservados, quer ã nível de lei, quer a nível 
de norma jurídica a ela assemelhável, que é 
o caso da medida provisória. 

por isso submetia a solicitação e apresen
tava a proposta através daquele requerimento 
a quem de direitoJ isto é, à Presidência da 
Casa, para que a fizesse chegar à Mesa Dire
tora, sujeito processual dessa matéria. 

Ehténdeu o Sr. Presidente que' deveria, an
tes d~_uma tomada de posição, ouvir appinião 
de quem lhe parecia, à luz desse novo instituto_ 
estabelecido pela nossa Constituição, compe
tentemente instrumentalizado na CaSa para 
tanto. E enc8f!1inhou _o requerimento à consi
d~rnç_ã_o e ao exame de S. Ex" o Senador Cid 
Sab6ia de Carva1ho, na condição de Presiden
te da Comissão _de C:Oilsti1uição, JustiÇa e Ci
dadania. E o Senador Cid Sab6ia de Carvalho, 
em longo e mais do gue isso, em qualificadO 
parecer, manifestou, como-"€ do nosso _conhe
cimento e como está anexado aos autos, a 
sua concordância com a inconstitucionalida
de da f.lroposta, de que a Mesa Diretora formu
lasse perante o Supremo ação direta de in
cosnstitucionalldade_ da Medida Provisória n" 

63. Prossegue o feito e a Mesa Diretora enten
de que caberia a V. Ex9, e nini:Juém melhor 
do que V. Ex' estaria habilitado para, aí então, 
já dentro da Mesa Diretora, já intra corpus, 
dar wn parecer prévio, para que este fosse, 
afinal de contas, o elemento referendai que 
haveria de ter condições de ser levado na devi
da conta. 

E aqui está o Parecer de V. Ex!', da melhor 
qualidade, como-não-p-oderia deixar de sê-lo, 
pela fsenção, pelo vigor e pela competência 
jurídica, onde V._ EXi' coilc_lui, e s_ó poderia ser 
desta forma, pela sua indiscutível e qua1ificada 
f01TT1ação jurídica: "urge, pois, que a Mesa do 
Senad~ _f~d~r!ll _se posicione a respeito de 
tão relevante tema Corri -baSe rlos preceitos 
constitucio"nais dos arts. 102 e 103, propondo 
a ação direta de incoOstitucionalidade". 

Esta foi a manifestação final e conclusiva 
de V. Elo 

A Mesa reuniu-se esta manhã, segundo a 
informação que me chegou éxtra-oflCialmen
te, e, ao final, acolheu o parecer de V. Ex', 
mas me parece- que, pelas razões nitidamente 
adjetivas, terminou por não chegar ã. uma ope
raciona1ização do decisório. 

Eu gostaria, nesta oportunidade, antes de 
chegar a-unia postura conclusiva, de consultar 
v. EX' e saber d~ v._ Ex-1"- depois da apresen
tação do requerimento, depois dO parecer fa
vorável do Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça, depois-do pãrecer favorável 
de V. ·f:xt, tendo em vista a urgência óbvia 
da matéria, pelo fato de ser uma m~did(! provi
sória, tendo em vista a densidaCie -social e a 

_ angústia pública que este tema enseja - a 
que se deve a nossa sustação decisória e o 
sobre$[nen_to_queteria ocorrido -posto que 
parece teria havido uma pequena confusão 

-entre a figura atípica e cOm o IJOme pr6prio 
da ação direta de incostitucionalidade, que ca-
be P.ncaminhar, e o regramento e o disciplinar 
dC? ~ncaminh~111e~to da medida provisória, 
que é matéria ínuito mais de Conteúâo PrOces
Sual Estamos; aqui, Cliscutindo a ação direta 
de inconstitucionalidaâ:e, com as- sUas canse~ 
qüências. e sua capacidade, ufna vez acolhida 
pelo Poder Judiciário e pelo_Egrégio .órgão 
do Poder Judiciário competente para tanto, 
que é o Supremo; de cortar a matéria, e de 
fugir do debate no mérito, e de lembrar ao 
EXeCutivo <iue deve resPeitar, antes de mals 
nada, a Constituição. _ -

Em face dos dois pareceres e ao encami
nhamento, gostaria de perguntar a V. Ex" por 
que não se __ chegou ãó resultado desse pro
cesso até aqui, hoje, por que não tivemos con
dições_de votá-lo, como seria de bom alvitre, 
quer pela imediatibilidade que a matéria re

-quer, pela dimensão, significado e seriedade 
de assunto que_estã aí lesando potencia1mente 
contribuintés da Previdência Social e amea
çando gravosamente aposentados e pensioR 
nistas. 

Sr. Presidente, é isto que me traz à trtbumi 

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Nobre Senador Carlos Chiare IIi, a MeS;a lameriR 
ta não poder debater com V. Ex!' para escla
recer mais. Apenas que o Senador que preside 
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esta sessão- e V. EJr tem em mãos o parecer 
- já proferiu o seu parécer perante a Mesa 
Diretora. E aQuafda logicamente que a Mesa 
Diretora tenha r.:ondlções de decidir. 

O SR. CARLOS CHIARELU-Sr. Presi
dente, evidentemente não quero debater. Ao 
contrário, quero ser informado, pa[a com isSO 
poder, talvez, me convencer e saber do que 
se trata. V. E>r deu _o parecer. 

Gostaria de saber, uma vez dado o parecer, 
o que aconteceu na reunião da Mesa, que, 
daí em diante, nada mais aconteceu a não 
ser a decisão de não decidir, posto que, se 
decidido fosse, estaríamos agora com a maté
ria em pauta de decisão, de julgamento, de 
encaminhamento definitivo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Es
ta Presidência esclarece a V. Ex', que, pela 
manhã, na reunião da Mesa, apresentou o seu 
relatório. É o que podemos infonnar. 

O SR. CARLOS CHIARELU -0 relató
rio foi aprovado, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Foi 
discutido e ainda depende de aprovação. 

O SR. CARLOS CHIARELU -Talvez 
V. Ex' pudesse ter a bondade e a informalidade 
de dizer algo mais. Ele não foi votado em 
razão de que, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
que a Presidência pode informar a V. EX' é 
que encaminhou o parecer, que fora discutido, 
mas não foram tomados _os votos. 

O SR. CARLOS CHIARELU- Poderia 
V. EX' então, darwme uma informação final? 
Está- ã.prazada a reunião para a votação sobre 
a matéria, posto que a instrução parece encer
rada? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência e:sclarece que o Presidente Nelson 
Camerro ficou de marcar uma nova reunião 
da Mesa Diretora e, tão Jogo ela se reúna nova
mente, ai, slm, com certeza, deverá ter urna 
decisão através de votos. 

OSR.CARLOSCHIARELU-Façoum 
apelo a V. Ex", se pudesse gestionar no sentido 
de que essa reunião tivesse urgência, que te
rna desta natureza, que interessa pelo menos 
a 12 milhões de aposentados e pensionistas 
e seus dependentes, ademais os contribuintes, 
pudesse ter alguma prioridade, por interesse 
e sensjbilidade social, nunca discutida e sem
pre evidenciada, da Mesa da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Tanto há brevidade que o Senador, que, infeliz
mente, na Presidência agora dialoga, contra 
o Regimento, com V. Ex', esclarece _que, com 
toda brevidade, em menos de duas horas, pro
latou ... 

O SR. CARLOS CHIARELU- Um bri
lhante parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Agradeço a V. EJc!t o ''brilhante", sempre um 
dos Senadores mais brilhantes_ desta CãSa. 
Quero apenas informar a V. Ex"- que cumpri
mos a nossa parte. Esperamos-que o Senador 

Nelson Carneiro tenDa condições de marcar 
uma nova reunião e, imediatamente, pôr fun 
ao caso. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Odac:ir 
Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, dentre as inúmeras 
preocupações que hoje afligem o povo e as 
lideranças rondonlenses, destaca-se a crise 
energética e em seu bojo a ameaça de.privati
zação da ·centrais Elétricas de Rondônia SIA 
- Ceron. Esse temor 'se manifesta erri Oticio
circu1ar que acabo de receber, firmado por 
dez vereadores de partidos diversos, do Poder 
Legislativo Municipal de Pimenta Bueno. 

Muitos são os argumentos contra o movi
mento pela privatização que está em curso: 

1 -a Ceron pertenCe ao Estado e, portanto, 
ao contribuinte; privatizar seria empobrecer o 

·pavo;-
2-o custo da a1ergia fornecida, conside~ 

rando-se o sistema termelétrico da produção 
âa mesma, já se mostra muito alto, JX>dendo 
tornar-se proibitivo,_ caso o lucro passe a ser 
o móveJ da geração e da distribuição; 

3 ~ õ Setói" eXige inVestimentos maciços, 
de prazo de retomo sempre longo, o que de
s_estimularia o capital privado, inviabilizando 
a solução do problema; 
4-não se pode garantir que uma empresa 

privada será meUs capaz de gerar e distribuir 
-energia que o-própriO Estado; citam-se ·as fa
lênciaa de empresas de todo porte como argu
mento de que a inciativa privada não é tão 
eficiente quanto se propala. 

Há, contudo, um aspecto da questão que 
me parece de todos·o principal. Enéfgia elétri
ca é infra-estrutura. Gerá-Ia e fornecê-la é de
ver precípuo do Estado. O papel social da 
oferta de energia elétiica é o parâmetro-mes
tre pelo qual devemos avaliar o desempenho 
da atividade. Geradora ou distribuidOfa capaz 
não é aquela que realiza o melhor resultado 
fliianCeiro, maS sim aquela que, pela efiderite 
gerência de seus recursos humanos, físico
técnicos e fmanceiros, consegue beneficiar 
maior número de usuários. Não se trata, por
tanto, de atividade comercial típica. 

Levando-se em conta que o consumidor 
e o contribuinte são a mesma pessoa, e que 
a fmalidade dos impostos é fundamentalmen
te garantir serviços públicos,_ outra conclusão 
não nos resta: privatizar não é e nunca será 
a solução. O que os rondonienses devem bus
car é o saneamento da Ceron, como de resto 
de toda <t máquina administrativa de nosso 
Estado, para que possamos vir a ter tudo aqui
lo de que necessitamos para crescer e ganhar 

. qualidade de vida. Necessário se faz_ que o 
político e o administrador público, juntos, en
contrem os caminhos para esse saneamento. 
O povo rondoniense, por sua vez, deve se apri
morar o quanto antes na escolha de seus go
verna_n_tes, para que o estado de calamidade 
~;:-que ~hegou a Ceron não mais se repita. 
N6s ternos homens capazes de bem governar 
nosso Estado, muitos deles já exercendo man-

dates. 13.asta saberm9s, através das umf!S, es
colher os nomes certos. Escolher bem e 
acompanhar de perto a atuação dos eleitos, 
eis o verdadeiro exercício da democracia. Só 
teremOS saúde, transportes, educação, comu
nicações e_ energia a partir do momento em 
que assumirmos de vez. esse exercício. 

Quanto a privatizar serviços públicos, isso 
nunca! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOClJMEJYTO A QUE SE REFEREO 
SR. ODAGR SOARES EM SEU DISCUR
SO:. 

OFÍOO ORCULAR N• 002!GV/89. Pimenta 
Bueno, 31 de maio de 1989 

Exmo. -sr:· 
Odacir Soares_ 
D.D. Senador da República 
Brasília-DF 
Prezado Senhor:· 

No instante em que cumprimentamos V. 
EX', o fazemos na certeza de um compatriota 
estadual, o qual foi eleito pelo voto popular, 
e que com muUa lisura vem desempenhando 
vosso trabalho Parlamentar. 

Todos n6s sabemos das dificuldades en
frentadas pela Concessionária de Energia Elé
trica- Ceron, em nosso Estado. V. Ex!' é pro
fundo conhecedor desteS problemas que cha
mam de inviáveis - são viáveis. Depende de 
retomarmos no tempo e encontraremos que 
nos últimos cinco anos, a Ceron teve seis pre
sidentes. Presidentes estes, nem sempre volta
dos a exercer uma administração séria e até 
mesmo competentes. 

Dentre os vários fatores, que nos levam a 
solicitar vossa participação, citamos: 

a) volume financeiro em jogo; 
b) cada empresa e cada estado com sua 

particularidade própria regional; 
c) o custo de energia - hoje, já é muito 

alto, ~rmoelétrica, e o governo arca com gran
de parte deste ônus, e se concretizar esta ven
da, a tendência é que este ônus seja repassado 
ao consumidor final, nós. 

Empresa privada não é sinônlmo de eficiên
cia, se assim o fosse não ocorreriam tantos 
i::asos de falência, conCordatas, crimes de _co
larinho bra.nco etc., neste nosso querido Brasil. 

Confiantes, Senhor Parlamentar, de que 
através de atitudes de_ político probo, estará 
V. Ex!',lutando por esta Rondônia, carente, mas 
promissora, pois acreditamos no desenvolvi
mento deste Estado, que outrora foi chamado 
de Eldorado, e que hoje, tende a caminhar 
para a devastação nas mãos de pessoas ines
crupulosas e interesseiras. 

Senhor Parlamentar! Contamos com o vo~ 
so peculiar discernimento ao exposto, reno
vando nesta oportunidade, votos de apreço 
e consideração, fom~endo Parecer contra a 
privatização da Ceron, 

Atenciosamente. -Paulo AdaU Brito Perei
ra, Vereador - PMDB. - -Josias Muniz de 
Almeida, Vereador-- PDT. -Maria Aparedda 
da Silva Rodrigues, Vereadora- PDS. -Dou
glas SaBes, Vereador- PDS. -Adem/r Brasil 
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Crfvel!i, Vereador --P~1.DB. -Jousc_e]íno Pas
sos Borges, Vereador- PMDB~ -lraci Berto
lete, Vereadora - PMB. - Augusto Nunes 
Piaça, Vereador- PL. -Alnirando de Carva
lho Soares, Vereador- PL. - Helenito-Bar
reto Pinto, Vereador- PMB. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao liobre Senador Mau_ro 
Benevides. 

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso)·- Sr.-Pre-_ 
sidente, SrS. Senadores, desde ontem, reú: 
nem-se em Brasília os Secretários de Agri· 
cultura e Reforma Agrária de todos os Estados, 
objetivando submeter ao Min:istrQ !ris Rezende 
e aos parlamentares, com assento no Ccin--
gresso Nacional, reivindicações justas e legíti
mas, por cuja concretização se acham viva
mente empenhados. 

Basicamente, pretendem os titulares das 
aludidas Pastas retomar a luta em prol da Re
forma Agrária, cujo ritmo- sofreu um_ eventual 
processo de desaceleração, em conseqüên
cia, sobretudo, da extin_ç_ão do Mirad. 

O próprio Ministro da Agricultura, em recen
te pronunciamento em_ uma das Cornis_s_õ_e_s 
da Câmara âos Deputados defendeu o ressur
gimento do antigo Mirad, dentro de concep
ções que garantam a continuidade do trabalho 
que vinha, com êxito relativo, sendo executado 
por aquela Pasta do primeiro escalão governa
mental. 

O Ceará, Sr. President_e, faz-se presente ao 
Encontro dos_Secretári.os de Agricultura, atra
vés do Deputado Eudoro Walter de Santana, 
de quem recebi, na úhima sexta-feita, o se
guinte telex: 

"Os Secretários de Agricultura e Refor
ma Agrária de todos os Estados estarão 
em Brasília dias 12 e 13 para encontro 
com o Excelentfssimo Senhor Minlstro_da 
Agricultura D_outor !ris Rezende e conta
tos no Congresso Nacional junto às Co
missões de Orçamento, Agricultura e Re
forma Agrária. 

Os eventos objetivam a mobilização_ 
para defesa e sustentação do programa 
de reforma agrária. 

Na pauta consta assuntos da relevância 
tais como: 

a) apoio para alocação de recursos do 
Orçamento da União para o Incra a nível 
de suplementaçã_o para o presente exer
cício e dotação exercidos seguiiltes; 

b) votação em caráter emergenciallei 
complementar reforma agrária; -

c) prorrogação vigência PNRA- Pla
no Nacional Reforma Agrária, inclusive 
com indicaçáo de metas; 

d) definição da estrut_ura organizacio
nal do Incra e imediata transferência do 
orçamento do ex-Mirad para o Incra. 

Assim, crendo no espírito de Vossa Ex
celência, solicito respaldo político para 
viabillzaçáo de nossas reivindicações fim 
resgatar dívida social_ para os que traba
lham no campo, proporcionando empre~ 

go, renda e incremento produção e pro
_dutividade. 

Cõrdi<Umeli.te 
Eudoro Walter de Santana 
Secretário Agricultura Reforma Agrária 

Estado Ceará.'' 

Srs. Senadores, faço votos para que o En-_ 
contra de Secretários com o Ministro da Agri~ 
cultura alcanc_e _os objetivos _delineados na 
mensagem do Deputado Eudoro Santana, re
tomando-se o processo de alteração de nossa _ 
estrutura fundiária, com mais firmeza e deci
são dos setores governamentais competentes. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ord~m. 

O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) -
Conêedó a palavra a V. Ex? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) -Sr. Presi~ 
dente, a Mesa poderia informar em que situa
ção está a publicação do novo Regimento ln
temo? 

O nobre Senador Nelson Carrieiro, .recente
mente, escJareceu a respeito da sua posição, 

_ mas_ gostaríamos de saber em que fase esiá 
o atual Regimento. 

- - -- -- -- -

O SR. PRESIDEN1E (Iram Saraiva) -A 
Presidência informa a V. EX' que está em fase 
final,já na Gráfica. Tão logo tenha a conclusão, 
ela fará chegar às mãos de V. EX" e dos demais 
Senadores um exemplar. 

OSR. LEITE CHAVES -Muito obrigado, 
Ele 

O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) -
Não há mais oradores inscritos. (Pausa) 

Na sessão de 9 do corre'nte foi lida a Pro
posta de Emenda a Constituição n<:> 1, de 1989, 
que altera os prazos estabelecidos no § 6~ do 
art 14, para desincompatibilização do Presi
dente da República, dos Governadores de Es
tado, do Distrito Federal e dos Prefeitos, tendo 
como primeiro signatári? o ~ena dor JQão Me
nezes. 

A Presidênda, em obediência ao disposto 
no art. 388-C, do Regimento Interno, e de_acor
do com as indicações recebidas das lideran
ças, designa a seguinte comissão para emitir 
parecer_sobre_a_ matéria: 

Pelo Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro- SenadOres: Cid Sabóia de Carva
lho, Mauro Benevides, Alfredo Campos, Már
cio Lacerda, Leopoldo Peres, Francisco· Ro
llemberg e Mansueto de Lavor. 

Pelo Partido da Frente Uberal-Senadores: 
João- Meilezes,_ Edison Lobão _e J.oáo Lobo, 

Pelo_ Partido da SQCial_ Democracia Brasi
leira- Senadores: Chagas Rodrigues e José 
Paulo Biso!. 

Pelo Partido Trabalhista Brasileiro- Sena
dor Carlos Alberto. 

Pelo Partido Democrata Cristão- Senador _ 
Moísês Abrão. 

Pelo Partido DemocráticoSocial-S~nador 
Roberto Campos. 

Pelo Partido Democrático Trabalhista, Par
tido Socialista Brasileiro, Partido Municipalista 

Brasilelro e Partido da Reconstrução Naclonal 
--.., Se~ado~: Maurício Corr~a. -

O SR: .PRES1DEN1E (Iram Saraiva) -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a segtJinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno únlco1 do Projeto de Lei 
da Câmara n<:> 3, de 1989 --ComPlementar 
(n<:> 55/89, na Casa de origem), que estabelece 
casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, tendo 

PARECER, sob nç- 45, de 1989, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Odadania, pela 

constitucionalidade e juridicidade, com voto 
vencido dos Senadores Antônio Luiz Maya, 
Carlos Patrocínio e J.oão Menezes. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto-Legisla:tivó-0?3, -de 1989, q.e_autoria d~ 
Comissão DiretOra; que acresCenta parágrafos 
ao art. 4<:>, do Decreto Legislativo n9 72, de 
1988, que "dispõe sobre a remuneração dos 
membros do Congresso Nacional", tendo 

PARECER, sobn947,de 1989,dã-Comissão 
-de ConStitUição, Justiça e Odadania, pela 

constitucionalidade, juridlcidade, e, no mérito, 
favorável. 

3 

DiscusSãO, em turno suplementar, d6 SubS
titutivo ao Projeto de Lei do Senado n9 24, 
de 1989- Complementar, de autoria do Se
nador Ruy Bacelar, que estabelece normas pa
ra o adequado tratamento tributário do ato 
cooperativo, tendo 

PARECER,sobn9 80, de 1989, da Comissão 
-Diretora,· ofereó~ndO a redcição do ven

cido. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei da Câmara n? 109;âe 1'983 
(n<:> 50&79, na Casa de origem), que dá nova 
redaÇão ao _§ 39 do _art. 543 _da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 1 <:> de ri1aio dE: 1943. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Prnjeto de L~i da Om.ara n9 121, de-19!33 
(n9 439/83, na Casa de ori_gem), que acres
centa parágrafo ao _art._ 130 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n<:> 5.452, de 19 de maiô de 1943, para 
permitir que o perfodo de férias seja desdo
brado em doiS. 
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6 

MATÉRIA A SER DECU\RADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei da Câmara n9 125, de 1983. 
(n? 3.632/SO, na Casa de origem), que altera 
redação do caput do art 392 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n<:> 5A52, de }9 de maio de 1943. 

7 

MATÉRIA A SER DEÇU\RADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei da Câmara n9 127, de 1983 
(rr' 4.07 4/80, na Casa de origem), que altera 
a redação do caput do art. I<:> da Lei n<:> 6.179, 
de 11 de dezembro de 1974, que instituiu o 
amparo previdencfárfo para os maiores de 70 
(setenta) anos e para os inválidos. 

8 

MATÉRIA A SER DECU\RADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei da Câmara n9 131, de 1983 
(n<:> 4~6/81, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao_arf.._l95 da ConsOlidação 
das Leis do Trabalho, aprovada p'elo Decre~ 
to-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. -

9 

MATÉRIA A SER DECU\RADA PREJUDfCA
DA 

Projeto de Lei do Senado n<:> 10, de 1983,-
de autoria do Senador NelSon Carneiro, qui
modifica a redação do art. 69, caput, da Lei 
11"5.107, de 13 de setembro de 1966;etevãndo 
de 1 o para 50 o percentual nele pievisto e -
referente à complementação do FGTS, a car-
go da empresa, pela rescisão de contrato de 
trabalho sem justa causa. 

10 

MATÉRIA A SER DECU\RADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei do Senado n9 12, de 198.3 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Canieiro, que introduz alterações na Lei 
Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971, 
que instituiu o Prorural. 

11 

MATÉRIA A SER DECIJ\RADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei do Senado n9 137, de 1983, 
de autoria do Senador Roberto Campos, quê-= 
cria nas empresas privadas, como alternativa 
à dispensa de empregados, a disponibilidade 
remunerada e dá outras Providências. 

12 
MATÉRIA A SER DECU\RADA PREJUDICA

DA 

Projeto de Lei do Senado no 141, de 1983, 
de autoria do Senador Roberto Campos, que 
agiliza as reduções de jornada de trabalho e 
conseqüentes de salário para evitar dispensas 
de pessoal. 

13 

MATÉRIA A SER DECU\RADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei do_ Senado n9 176, de 1983, 
de autoria do Senador Hélio Gueiros, que res
tabelece a garantia da _estabilidade para todos 
os empregados. 

-O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva)- Es
tá encerrada a_ sess~o. 

(Levanta-se a sesstio às J.(i ho!'llS e 40 
_minutos) 

DJSC(JJISOPRONUNCJADOPELOSR. 
. MARIO MAM NA SESSÃO DE 7-6-89 E 
QUE. EJYTREGUE ÀREWSÃO DO OJM
DOR, SERIA PCJE!UCADO PaSTERJQR. 
MENTE. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT-A C. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão_do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes 
de ler o texto. do nosso pronunciamento, que
remos fazer, aqui, duas referências. 

Inicialmente, como Líder do PDT, hipote
camos nossa solidariedade e também regis
tramos o sesquicentenário de Tobias Barreto, 
como o fiZeram, aqui, desta tnbuna, os nobres 
Senadores Albano Franco, Francisco Rollem
berg e Jamil Haddad. Trazemos·a palma de 
afétci e de carinho à re-cordação que, neste_ 
momento, ao se comemorar os 150 anos do 
no$cimento de~ grande brasileiro, que o Se
nado Federal registra em seus Anais, para lem
brança das novas gerações, ao ·mesmo tempo 
em que é solicitada a publicação da sua obra 
completa. 

Hipotecamos a nossa solidariedade e as 
nossas homenagerls a Tobias Barreto, exce
lente Advogado, Juiz, Político, Escritor, Pensa
dor, Poeta, Filósofo, Jornalista, polemlsta lite
rário, poliglota, crítico, enfim, esse grande hu· 
manista e universal pensador brasileiro. 

Ainda nesta oportunidade, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, reglstramos correspondência 

-que acabamos de recePe_r do Sindicato dos 
Jornalistas do Distrito Federal, vazada nos se
guintes termos: 
SINDICATO DOS JORNALISTAS PROAS
SIONAIS DO DISlRITO FEDERAL 

Exmo. Sr. 
Brasílja_. 6 _de junho de 1989 

Senador Mário Maia 
üderdo PDT 
Senado Federal 

Prezado Senhor: 
As empresas jornalísticas da Capital Fede

ral, numa atitude_ ditatorial, passaram a demitir 
em massa os profissionais que lá trabalham 
após a greve de sete dias ocorrida no· mês 
de aBril. 

· Diante da brutalidade das demissões, espe
cialm~te no Correio Brazifiense e Jornal de 
BrasOia, solicitamos às lideranças partidárias 
dentro do Congresso que denunciem-das tri
bunas os atas de selvageria praticados pelos 
patrões do setor de_ comunicação. 

No Correio Brazifiensf! e no Jornal de Bra
SJ1ia os jornalistas demitidos j~ chegam a 50 

profissionais. Sem contar as demissões feitas 
pelas 1V Globo e Manchete. 

Assim, contamos com -a colaboração das 
lideranças partidárias para que atas como esse 
não fiqUe_rii"fl.o esqu_ecimento. A opinião públi
ca precisa saber do doloroso momento vivldo 
pel::)sjomalistas do Distrito Federal. 

Certos da colaboração de V. s~ desde já 
agradecemos. 

Atendosamente.- Ciulos Max Tories, Pre-
sidente. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como políti· 
cos que somos, que nos servimos da m1dia 
nacional e consideramos a liberdade de im
prensa uma das coisas mais sagradas para 
que se efetive realmente a democracia neste 
País, hipotecamos a mais veemente solidarie
dade aos nossos companheiros, _aos nossos 
patrícios, a esSes profissloruiis da mtdia brasi
leira que estão sendo violentados por uma 
intolerância de patrões, que já fazem a filtra
gem, muitas vezes, das notícias que são leva
das pelos seus repórteres. E-ainda mais: além 
de procederem mwlas vezes desta maneira, 
limitando freqüentemente a ação _da liberdade 
desses homens da notícia, aindã agora por 
reiVindicarem naturalmerite-COndições, direi
tos e salários adequados à sobrevivênda, co-
mo qualquer outra atividade ou categoria pro
fiSSional. Esses jornalistas e~ o sendo vitimas 
da incompreeris_ão, do_ arbítrio de patrões in
sensíveis às coisas das lib_erda.des humanas. 

Portanto, em nosso nome pessoal, como 
Parlamentar, em nome do I}OSSO __ Partid9, o 
PDT, deixamos aqui registrado, junto com o 
documento que acabo de ler, o nosso mais 
veemente protesto contra essas ações arbitrá
rias e insensatas, dirfamos mesmo indignas, 
e hipotecamos a nossa incondicional solida
riedade aos jornalistas atingidos e àqueles que 
possam vir a Sê-lo. 

Sr. Presidente, Srs. s-enadores, passamos 
a aferir, neste momento, outro problema que, 
se não é dramático, é trágico. Trata-s_e_ do pro
blema do ensino no BraSil, mormente neste 
instante em que as nossas universidades são 
profundamente atingidas pela incomPreen
são, pelo silêncio, pela indiferença das autori
dades encarregadas do ensino no Brasil, des
de o ensino do primeiro gratiaté às universi
dades, que, na sua maioria, estão em estado 
de greve por melhOres condições de trabalho 
e de salários para sobreviver. 

Sr. Presidente, Sis. Senadores; o Oosso Par
tido-oPDT -tradicionalmente se posiciona 
como uma instituição polítiça que tem man
tido uma forte vinculação à edl,lc;açijo, à. uma 
escola pública de boa qualidade, desde a pré
escola, passando pelo ensino fundamental, 
pelo 29 Grau, até à untversidade, que também 
deve ser pública e gratuita, ao nosso entendi
mento. Porém, esta vinculação do PDT; embo
ra forte, é lrisuficienl:e: "Assim como é insufi
ciente o clarnor nacional sobre a vergonha 
que representa o estado da educação brasi
leira, em todos os níveis. 

O que fazer então? Corho Convencer uin 
GoVemcr-omisso do mal -irreversivel que ele 
está causando à educação e ao País? Colno 
atingir à sensibilidade do Sr._Ministro do Plane-
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jamento - que é um acadêmico ~ j;:Om as 
setas da indignação pública e, prindpalmente, 
com a perplexidade de seus pares, os docen
tes das universidades públicas? 

A educação, ao contrário da interpretação 
que se faz nos meios intelectuais, não é uma 
função social do Governo. É-muito_mais, um 
investimento, uma funçáo económica. Pois, 
somente através da educação que os povos 
têm possibilidade de superar a barreira do sub
desenvolvimento. Assim o foi em todo o mun
do, sem uma única excesão para justificar a 
regra. Rigorosamente, todos os países do 
mundo desenvolvido atingiram a este patamar 
de riqueza por meio de maciços investimentos 
em educação. 

O Sr. Ministro do Planejarnento sabe disto. 
Então, por que Sua Excelência restringiu a 
ação de seu Minlstérlo exclusivamente a con
trolar a folha de pagamento ·dos servidores 
públicos e a engendrar fórmulas para a demis
são desses mesmos servidores? Por que o 
Sr. Ministro quer impedir que O povo brasileiro 
atinja a esse grau de maturidade <UJe somente 
a educação proporciona? Onde está a visão 
progressista ~ abrangente que·se espera de 
um intelectuàl, de um acadêmico? 

Nós todos sabemos que a conjuntura, às 
vezes, preponde~a e submete a si os maiores 
interesses nacionais. Embora saibamos que -
isto não acontece com o Programa Nuclear, 
com o SN!, com projetes de interesse espe
cifico de algumas autoridades da Nova Repú
blica. No que se refere à educação, o poder 
público, desde sempre, foi omisso. Agora, po
rém, atingimos a um nível nunca visto de de-
gradação do ensino público. _ 

Por quê? É deliberado? É intencional? 
Hoje estão paralisados- somente no Ensi

no Superior - os docentes de cerca de 40 
universidades, os funcionários de 43 institui
ções e_ os estudantes de 18 escolas. A greve 
no 39 Grau se tomou- nadonal. Ao todo, em 
todos os níveis de ensino, chegam a milhões 
as pessoas afetadas, entre estudantes, profes
sores, técnicos, cientistas, pesquisadores, fun
cionários etc. 

Qual é o limite da indignação social? Atê 
onde irá a majestática indiferença dos Senho
res Ministros da área econômica, em especial, 
do Sr. Ministro do Planejamento? 

O Brasil, na verdade, deixou de ter um regi
me presidencialista, mas não adotou o parla
mentarista - estamos no regime ministeria
lista, isto é: tudo é com o Ministro do Planeja
mento e, no entanto, Sua Excelência cuida 
apenas da folha de pagamento ... 

Sabemos que somente para recuperar a ca
pacidade de absorção de toda a clientela do 
País dos 19 e 29 graus será necessária a aplica
ção anual de 2 bilhões de _dólares durante, 
pelo menos, cinco anos. As Instituições Fede
rais de Ensino Superior-rlecessltâffi de apenas 
1 bilhão e 250 milhões de cruzados novos 
por ano. Vejam bem, Senhores-s-enadoreS; tra- -
ta-se de cruzado e não dólar. Ora, este valor 
-suficiente para atender a todas as universi
dades brasileiras durante um ano -é inferior 
ao que o Brasn paga por mês de juros da 
dívida externa. 

O Sr. Áureo MeDo -Permite V. Ex~ um 
aparte? 

OSR. ~10 MAIA- Concedo o_aparte 
ao nobre Senador Áureo Mello com 'muita sa
tisfação. 

O SR. ÁUREO MEU.O - Senador Mário 
!Vlaia, V. Ex!', como sempre, com seu discurso 
ponderado, equilibrado, vem abordar um aspec
to que, mi sirOPlídâade da minha análise, passa 
a ser o ponto nevrálgicO de toda a grande 
questão nacional. Sabemos que a situação fi
nanceira deste País é precária, é grave,_as "bur
ras do rei" estão vazias e os cofres da Nação 
estão varridos, mas quero dizer a V. Ex-' que 
tive uma impressão muito boa, lisonjeira, sim
pática do Sr. Ministro do Planejamento. Ele, 
que nas fotografias aparentemente é uma pes
soa de aspecto negativo, pessoalmente é um 
jov~m encantador, e a sua palavra realmente 
nos impressiona. Acredito que o seu desejo 
seja sinçero e patriótico, não há a menor dúvi
da quanto a [sto, de colaborar para a emanci
pação deste País. Entretanto, quer-me parecer 
que, em um País qUe está, por assim dizer, 
se _ajustando, se acoplando, se enquadrando 
na sua destinação econômico-financeira, na 
sua industrialização; na solução das seus re
cursos m_ateriais ç_apazes de o situarem como 
uma potência equilibrada, o caminho de tentar 
resolver o problema económico nacional atra
vés de restrições a funcionários é um caminho 
bastante errado e bastante infeliz para o Gover
no, acarretando estas conseqüências negati
vas. Porque funcionário público no Brasil é 
uma forma de suprir o terrível fenômeno que 
o fr~nc;:ê_s~chama de chômage, que é o de
semprego, a dificuldade. O funcionário públi
co, -em geral, encontra no seu emprego uma 
forma vinculada intimamente com a assistên
cia social, esta é que ê a verdade. Não há 
um planejamento de atuação agrícola, de 
exerdcio do trabalho nas indústrias que ainda 
não estão devidamente organizadas, ainda 
não estão necessariamente· sedimentadas. É 
uma política imprudente esta de se tocar na 
classe_ à.e funcionãrios públicos, os funcioná
rios púbUcos são os assistidos e já houve quem 
os chamasse de "mendigos de gravata", não 
no sentido de achincalhar ou diminuir. Mas, 
na v~rdade, é qUe o funciofiãrio não encontra 
mesmo, com a sua habilitação profissional, 
o trabalho correspondente àquilo de que ele 
ê capaz. E, muitas vezes, vemos desvirtuada 
a função de um técnico, vemos um arquiteto, 
um cidadão formado em curso superior, tendo 
que exercer funções bastante simples, de sim
ples se!Ventuários. Realmente esses fatos re
percutem e se_ refletem, como está aconte
cendo no meio univers,tário, e o caminho, evi
dentemente, não há de ser este. Restringir ven
cimentos e funcionários não é o caminho. O 
caminho será o da 'racional_ização agrícola, o 
caminho ê a mecanização deste País, a toda 
Velocidad~. o caminho é a potencialização da 
sua energia dinâmica, para que, na verdade, 
possamos auferir riquezas multiplicadas, mas 
não metendo a mão no bolso, sangrando ou 
afligindo mais ainda quem j6 é aflito.. ferido 
e desassistido. Muito obrigado a V. Ex" 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu ê que agra
deço a V. Ex!' a intervenção que vem corro
borar com o fu1cro de nosso pronunciamento, 
de que todo o desenvolvimento é necessário, 
o investimento sobre os vários fatores de dina
mização das riquezas potenci8is do País. Mas 
nada disso terá valor se não fiZermos um inves
timento ·maciço nos valores humanos, quer 
dizer, nas p9tencialidades humanas. D_esen
volver o recurso humano para que ele, então, 
seja a máquina prC?pulsora de todas as outras 
atividades. Daí por que sempre defendemos, 
e é filosofia primordial do nosso Partido, den
tro do Prçgrama, como prioridade númer" 1, 
a Educação, _vi~ando à criança e aos jovens 
do nosso País. Com isso, queremos dizer que 
é prioritária na saúde, no bem-estar social, 
no atendimento, desde o ventre matemo, des
de o pré-escolar indo até: à universidade. 

De modo que, estamos convencidos de 
que, se este País não investir maciçamente 
na e_scola de todos os graus, não sairemos 
jamais desse subdesenvolvimento. E é por is
so que estranhamos que os planejadores, nes-_ 
te momento, não dêem a importância devida 
ao bi_nômio aluno-professor. Temos que pagar 
bem, e bem substancialmente aos professo
res, para eles não terem a preocupação de 
ir para uma escola e, depois ir para outra esco
la, dar aula correndO para aqui e para acolá. 
Eles têm de Ir para determinada escola com 
um saber para transinitir aos alunos, despreo
cupados, sabendo que atrás, na sua casa, fica
ram a mulher e os seus filhos que terão o 
alimento e_ os proventos necessários a uma 
sobrevivência digna. 

De modo ql)e estranhamos que neste mo
mento não haja uma preocupação por parte 
das autoridades planejadoras, na· sentido de 
acudir essa necessidade que está afligindo o 
nosso Pais, quando vemos as universidades 
todas paralisadas. E não é apenas pela defi
ciência dos honorários que devam ser pagos 
aos professores, é pela falta de equipamentos 
necessários ao funcionamento de várias maté-
rias das universidades. -

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. 
Ex'!' um aparte? 

OS R. MÁRIO MAIA-Com muito prazer, 
concedo o aparte ao nobre Senador do Piauí 
Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Mário Maia, V. Ex~ fala com a sua dupla 
autoridade; de ilustre Senador e de eminente 
Líder de sua Bancada. E trata de um assunto 
de importância fundamental, _sobretudo para 
o nosso País, neste momento, o problema da 
Educação, nos seus diferentes graus: no ensi
no fundamental, ensino médio e ensino supe
rior. E V. ~chama a atenção para a desaten
ção, para a incúria, para o desligamento e, 
finalmente, para a irfesponsabilidade daqueles 
que deviam tratar deste assunto tão impor
tante, procurando dar-lhe um encaminha
mento objetivo e racional, para que tivesse 
urna solução adequada, _ 

-Nobre lider, quero aplaudi-Jo,-congratular· 
me pelo seu pronunciamento e, sobretudo, 
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no momento, como diz V. Ex" em que quase 
todas as univers_idades ~tao passando por 
uma crise sem precedente na história da Edu
cação em nosso País, eu quero levar a V. Ex.' 
o af1oio e a solidariedade da minha bancada, 
da Bancada do PSDB. No momento, nós te
mos, para honra nossa, presidindo nossos tra
ba1hos, o eminente e ilustre Senador Pompeu 
de Sousa, um homem ligado ao joma1ismo, 
à universidade, um grande professor. Levando 
em ·conta a experiência e. a sensibilidade de 
homens como Pompeu de Sousa, ê que o -
nosso partido, o PSDB, também nesta Casa,. 
através de sua bancada, vem dando ao assun
to a impÇ)rtância que ele merece e que V. Ex" 
reconhece e proclama. Pois receba, nobre lí
der, o apoio e a solidariedade da Bancada 
doPSDB. 

O SR. MÁRIO MAIA- Recolho o aparte 
de V. Ex.' e insiro-o em meu pronunciamento; 

Acredito, e tenho conhecimento, que o pro;. 
grama do partido de V. Ex~. juntamente com 
seus líderes e liderados, tem, com fulcro prin
cipal, o que entendemos fundamental para 
sairmos desse subdesenvolvimento crônico, 
que é o investimento maciço para a educação. 

Temos aqui, nobres Srs. Senadores e Sr. 
Presidente que nos honram, um relatório da 
situação das insb"l:uições federais db ensino 
superior, um dossiê elaborado pela Andes e 
o Comando Nacional de Greve. Nesse docu.
mento, são cltadas 38 inStituiÇões em greve, 
a relaçêo das universidades em greve, em vá
rios pontos do Brasil, da Amazônia Ocidental, 
no nosso Acre, até o Rio Grande do Sul. Está 
aqui a relação das universidades, abrangendo 
o Amazonas, Pará, Campinas, no Estado de 
São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Bahia, 
Uberlândia, Ouro Preto e Juiz de Fora, em 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Mato 
Grosso, Acre, Goiás, Paraná. Todos os Estados 
estão relacionados com entidades universitá

,rias que se encontram em greve, porque a 
situação está wn caos, não apenas por falta 
de recursos fmancei_ros elementares para pa
gar os honorários dos professores, como tam
bém pela falta de organização no que diz res
peito a equipamentos elementares para o 
exercício da transmissão do conhecimento 
pelos professores, __ 

Assim, recolhemos o aparte de V Ex' com -
multa satisfação, e sentimos, nesses comen
tários trazidos aqui, o quanto deve estar sofren
do o nosso presidente que no momento nos 
honra dirigindo estes trabalhos. Antes deste 
discurso, de dramática e quase trágica fisiono
mia, trouxemos outra denúncia: está sendo 
ferida profundamente a liberdade do exercício 
dos comunicadores, através dos órgãos de 
divulgação, da imprensa, como também-os 
jornalistas estão sendo vítimas desta situação 
calamitosa. 

Prosseguimos, Sr. Presidente, Srs. Senado
res. Será que o Governo, ás autoridades públi
cas estão brincando de administrar? Se não 
conseguem resolver o problema, renunciem! 
Peçam demissão! Recusem-se a participar do 
sucateamento, não apenas do património tisi
co do País - Isto é muito mais grave - o 

suc.a_teamento, neste caso, é da inteligência, 
da esperança, da democracia, da paz! 

Isto cómprometé a nadonal_iclade, a sob"era
nia, a cultura. Não existe conjuntura que possa 
submeter a si tats_ fatores condicionante~ da 
cidadruliã e da_ nação brasileira. - - - -

A greve dos professores, de todos os _níveis, 
não é apenas por melhores salários. Estes não 
são n_em passíveis de c_omentártos. A situação 
salarial çlo professor brasileiro é risível, ridícu1a. 
Se1,.1s. valQres -%âO in~ceitáveis, inacreditáveis. 

O que,--insistirhos, sem medo de sermos 
inconvenientes, porque queremos é justam,en
te incomodar, exigir, retirar as autoridades pú~ 
blicas do imobilismo, tanto nos tem trazido 
a esta tribuna que é o caos, o vazio obscure
cedor e.dr.amátlco em que se encontra a esco--;. 
la brasileira. 

Somente como ilustração, cito alguns da
dos que recolhi para a Ciência e Tecnologia: 
neste ano de 89, foram deStinados recursos 
correspondentes a 1/3 dos valores de 86. Nos
so caminhar nunca se dá pelo progresso? 
Sempre será pelo retrocesso? Na rubrica "Ou~ 
tros Custeios de Capital"- aquela verba desti
nada à manutenção das universidades, tais 
como: água, luz. telefone, reparos, constru
ções, reformas, ampliações etc. - neste_ ano 
de 89 foram destinados 3.03% do "Orçamen
to Geral das Instituições Federais de Ensino 
Superior". No ano passado foram 4.10% em 
87, 7.79%;-vejam nessa progressão regres
siva- em 86, 10.54%; em 84, 12.84% até 
chegarmos em 1973, com a aplicação supe
rior a 27%. 

Vejamos, Sr. Presidente, como estamos em _ 
um despenhadeiro e não sabemos aonde va
mos parar. 

Sefá que lutamos tanto para sair daquele 
~ime autoritário, daquela situação vexatória 
em que nos encontrávamos, com falta abso
luta de liberdade, um regime ditatorial, para 
escorregar permanentemente, rolar como 
uma bola de neve nesse despenhadeiro? 

Isto significa que o "Orçamento Geral" das 
universidades era suficientemente grande pa
ra permitir que as universidades pudessem 
efetuar sua manutenção satisfatoriamente. E 
n6s sabemos como a ditadura militar tratava 
as universidades. De 1973 a 1989 hotNe por
tanto, uma queda de mais de 24 pontos per
centuais no "Orçamento Geral" para as verbas 
de manutenção das universidades. É uma tra
gédia! Tudo que não recebe manutenção se 
deteriora muito mais rapidamente. O orça
mento das universldades é insuficiente até pa
ra a folha de pagamento; não sobra recursos 
para a manutenção. Hoje, vemos a UnS, ·entre 
outras, por exemplo, devendo até -o pagamen
to de taxas públicas. É uma lástima! 

Senhores_Senadores, perante esta olímpica 
omissão das autoridades públicas para com 
a-educação, infelizmente, só resta ao professor 
extr.avasar seu clamor por tanta injustiça atra
vés da greve. Não existe outra saída. 

Daqui, desta Tribuna, s6 nos resta participar 
deste chamamento à indignação: 

-Professor do Brasil, uni-vos! 
- T odes à greve! 

Até que o claJ:no_r de professores e alunos 
cheguem aos ouvid® do_ rei! 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

. ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 164, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das a_tribuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em :conformidade com a delegação -de com~ 
petência 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 
n• 007605/89-7. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Manoel 
Souza, Artífice de Mecânica, O asse "Especial", 
Referência NM-30, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
lll, alínea a. da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinados com os arts. 428, 
inciso 11, 429, inciso I, 430, inciso N, e 414, 
§ 49, da Resolução SF n9 58, de 1972; art. 
39-_~da Resolução_ SF n~ 13, de l;J85, .art .. 29 

da _R~~olução S_F_ n9 182, de 1987, e- art 59 
da Res_olução SF_n<:> 155, de 1988, cOm proM 
ventos integrais, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Fe<Jera!. 13 de junho de 19~9. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Sena
do Federal 

ATO DôPRESIDEI'ITE 
N• 165, DE 1989 

O Presidente do Senado _Federal,_ no uso 
das abibuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em contoiTnidade com a delegaçao de com~ 
petência_ que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Cõmissão Diretora rt' 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista- o que consta do Processo 
n• 005.000/89-0. 

Resolve aposentar, por invalidez, Ha:roldo 
Cerqueira Lima, Técnico em COmunicação 
Social, Oasse "Especial", Referência NS-25, 
do Quadro Perrnanent~ do S~nado Federal, 
nos termos do art 40, inciso I, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 428, inciso III, § 29, 429, inciso 
m, e 414,- § 4•, da Resolução SF n' 58, de 
1972; art- 39 da Resolução _SF n9 13, de 1985; 
art. 2~ da Resolução SF n~ 182, de 1987; art 
59 da Resolução SF n9 155, de 1986, e ~ 
19 d~ Lei n9 1.050, de 1950, _com proventos 
integrais, observado o disposto no art. 37, inci
so XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal,_ 13 de junho de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Sena
do Federal. 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
1"(9 166, DE _1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das abibuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e "97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegação de com
pe~ência que lhe fo! outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Processo 
n' 007789/89-0. 
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Resolve aposentar, voluntariamente, Ed
mundo Ferreira de Andrade, AdjUnto legls
Jativo, Oasse "Especial", Referência NS-19; do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
termos do art: 40, inciso III, alínea a, da Consti
tuição da Repóblica Federativa do Brasil, com
binados com os arts. 428, inciso II, 429, inciso 

.• t 430, inciS6sN-e V, e 414, §49, da Resolução 
SF Ii9 58, de 1972; art. 39 da Resolução SF 
n9 13, de 1985, art. 29 da Resolução SF n"' 
182, de 1987, e art. 59 da Resolução SF n9 
155, de 1988, com proventos integrais, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federai. 

Senado Federal, 13 de junho de 1989.
Senador NelsonCamdro,. Presidente do Sena
do Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 167, 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 com~ 
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~ 2, de 1973, 

Resolve revogar, a partir de" -6 de junho de 
1989, oAt.on9 217, de 1987, desta_Presidênda, 
que designou o Chefe -do Serviço de Controle 
de !nativos da Subsecretaria de Administração 
de Pess_oal para, nos eventuais impedimentos 
do Diretor, responder pelo expediente daquela 
Subsecretaria. 

Senado Federal, 13 de junho de 1989: -
Senador Nelson Camelró, Presidente do Sena~ 
do Federal~ 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 168, 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 cóm~ 
petência que_lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n~ 2, de 197:,3, 

Resolve designar o servidor Ney Madeira, 
Técnico Legislativo, Classe Especia1, Referên~ 
cia NS~25, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, para responder pelo expediente da 
Subsecretaria de Administração de Pessoal, 

a partir de 6 de junho de i 9B9, durante o 
impedimento da titular. 

Senadô Federal, 13 de junho de 1989.
Senador Nelson Cameiro, Presidente do Sena
do Federal 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIO· 

RES 
E DEFESA I'IACIOI'IAL 

& Reunião, realizada 
em 8 de junho de 1989 

Às dez horas e trinta minutos do dia oito 
de jUnho de h!lm mil -novecentos e- oitenta 
e nove, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador Humberto Lucena, com 
a presença dos Senhores Senadores Albano 
Franco, Luiz Viaria, Nelson Wedekin, Saldanha 
Derzi, Severo Gomes, Marco Maciel, João Lô
bo, José Agripino, Hugo Napoll~ão, Chagas 
Rodrigues, Nabor Júnior, Alfredo Campos, 
Wilson Martins e Antônio Luiz Maia, reúne-se 
a Col:nissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. Deixam de comparecer por motivo 
justificado os Se'iihores Senadores lrapuan 
Costa Júnior, Leite Chaves, Aluízio Bezerra, 
Afonso Arinos, Fernando H. Cardoso, Olavo 
-Pir"es, Afonso Sancho, Moisés Abrão, Mário 
Maia e Jamil Haddad. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara abertos 
os trabalhos, dispensando a leitura da ata da 
reunião anterior, que é dada por aprovada. 

- . A seguir -sua Excelência comunica que a pre
sente reunião destina-se a apreciação das ma
térias constantes de pauta, e, ainda, a ouvir 
as exposições que farão-os Senhores Bernar
do Pericâs Neto, indicado para exercer a fun
Ção de Embaixador do Brasil junto à Organi
zação dos Estados Americanos e Ltús Felipe 
de Seixas Corrêa, indiCado pãra exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto aos Esta
dos Unidos Mexicanos, acerca das missões 
para quais estão sendo designados. Prosse
guindo, o Senhor Presidente atendendo ao 
preceitó regúnental, determina que a reunião 
tome-se secreta para ouvi-los, bem como, pa
ra deliberar sobre as seguintes mensagens: 

_ n9109, de 1989, do Senhor Presidente daRe-
pública, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, a escolha do Senhor Bernardo Peri· 

cás Neto, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Organização dos 
Estados Americanos, cujo Relator é o Senhor 
Senador João Lôbo, e a de n9 108, de 1989, 
do Senhor Presidente da República, subme~ 
tendo à aprovação do_ Senado Federal, a esco
lha do Senhor Luiz Felipe de Seixas Coirea, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xa-dor dO Brasil jun-to aos Estados Unidos Mexi
canos, cujo Relator é o Senhor Senador José 
Agripino. Reaberta a reunião em caráter públi
c_o, o Senhor Presidente passa a palavra ao 
Senhor SenadOr Luiz Viana que, na quaJidade 
de Relator, emite parecer concluindo pelo en
caminhamento à Comissão de Assuntos ECo
nómicos, de acórdo co""' artigo 160, inciso 
I do Regimento Interno, ão Projeto de Lei do 
Senado n9 33, de 1989, que dispõe sobre a 
suspensão do pagamento da dívida pública 
externa brasileira. Não havendo discussão, é 
o mesmo submetido à votação, sendo apro
vado por unanimidade. Prosseguindo. o Se
nhor Senador Luiz Viana emite parecer con
duindo pelo encaminhamento à Comissão de 
Assuntos Econômicos, conforme o artigo 160, 
inciso l, do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei do Senado n~ 115, de 1989, Que -veda
o pagamento dos serviços da dívida externa 
cujo montante difira da incidência dos encar
gos sobre o valor da divida vigente no mercado 
:secundário e dá outras providências. Não há 
debates e a Comissão, por unanimidade, .,apro
va o parecer do Relator. A seguir o Senhor 
Presidente _comunica que, devido ao adian~ 
tado da hora, deixarão de ser apreciados os 
Projetes de Lei da Câmara n9 6 de 1989, que 
ahera o artigo 89 da Lei n9 5.809, de 10 de 
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribui
ção e díreltos do pessoal ciVIl e militar em 
serviço da União no exterior, cujo RelatQr é 
o Senhor Senador Leite Chaves, e o -de n~ 
76, de 1988, que altera dispositivo da tei n~ 
6.265, de 19 de novembro de 1975, que dis~ 
põe sobre o ensino no Exército. Prosseguindo, 
o Senhor Presidente agradece a presença de 
todos e encerra a reunião, lavrando eu, Marcos 
Santos Parente Filho, Secretário da Comissão, ª pres_ente ata que, ltda e aprovada, será assiw 
nada pelo Senhor Presidente. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que 6 -Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1 ', inciso I, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISlATIVO N• 41, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n• 2398, de 21 de dezembro de 1987, que -,'dispõe 
sobre foros, Jaudêmios e taxas de ocupação refauvas a imóveis de propriedade da União e 
dá outras providências". 

Artigo único:· É aprovado o texto do Decreto-Lei n• 2398,de 21 de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União e dá outras 
providências". ---

Senado Federal, 14 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1 •, inciso_ I, do Ato gas 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISlATIVO N• 42, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.399, de 21 de dezembro de 1987, que ''dispõe 
sobre a transferência das ações representativas do capital da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU), de seus bens e dá outras providências·: · 

Artigo único. É aprovado o texto ·do Decreto-Lei n• 2.399, de 21 de dezembro-de 1987, que 
"dispõe sobre a transferência das ações representativas do capital da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), de seus bens e dá outras providências". 

Senado Federal, 14 de junho-de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1 '· inciso I, do Ato das 
Disposições-Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n'2.376, de 25 de novembro de 1987, que "dispõe 
sobre a dívida _mobDiária-!ri terna âa ·anião e dá outras provjd~ncíaf! ·: . 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n' 2376, de 25 de novembro de 1987, que 
"'dispõe sobre a dívida mobiliária interna da União e dá outras providências··-

Senado Federal, 14 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

., 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 25, § 1 '· inciso I, doAto das 

Disposições Constitudonai~ Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal. promulgo 
o~* . . 

DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.406, -de 5 de janeiro .de 1988, que "transfere 
a gestão do Fundo de. Compensação de VariaçõeS. Siilariais (FCVS), do Rmco Central do 
Brasil para o Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente e dá outras providências·: 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n' 2.406, de 5 ae janeiro de 1988, que "transfere 
a ge.stão.:.da . .fJ.!Il_gO de Compensáç·ãO de Variações Salariais (FCVS), do Banco Central do BrasiCpara o 
Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, e dá outras providências". 

Senado Federal, 14 de junho de 1989.---Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos doãrt. 2S, §)e, incise> -1. do Ato ·das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 2.407, de 5 de janeiro de 1988, que "dispõe sopre 
a isenção do .Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações 
relativas a Títulos e Valores Mobiliários (lOF) nas Operações de Fio.anciamentp relativo à habi-
tação". - - - - ------

Artigo único. É aprovado o texto do Oecreto-Lei n' 2.407, de 5 de janeiro de 1988; que "dispõe 
sobre a isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas 
a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) nas Operações de Financiamento relativo à habitação". 

Senado Federal, 14 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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FaÇo saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1 ', inciso I, do Ato das 
Disposições ConStitucionais Transitórias, e-eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto,-Lei n' 2.413, de 1 O de fevereiro de 1988, que ''altera a 
legislação do Imposto de Renda e dã outras prQvidêndas': 

Artigo único. É aprovado o teXto do Decreto-Lei n' 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, que "altera 
a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências". 

Senado Federal, 14 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o COngressO Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1 ', inciSo I, do Ato ctas 
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro; Presidente do Senado· Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 4 7, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n• 2.436, de 24 de maio de 1988, que "'altera a legislação 
do Imposto de Renda". 

Artigo único. É aprovado o texto do De.creto-Lei n' 2.436; de 24 de maio de 1988, que "altera 
a legislação do Imposto de Renda". 

Senado Federal, 14 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art: 25, §" 1 '· inciso 1; do Ato das 
Disposições COnstitucionais Transitórias, -e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGlSLATIVO N• 48, De 1989 

Aprova os textos dos Decretos-Leis n" _2.445, de 29 de junho de 1988, que ''altera 
a legislação do Programa de Formação do Património do Servidor Púb/ico(Pasep) e do Programa 
de Integração Social (PIS) e dã outras providências·; e 2.449, de 21 de julho_ de 1988, que 
''altera disposições do Decreto-Lei n• 2.445, de Z9 de junho de 1988, e dá outras providências". 

Artigo único. São aprovados Os textos .dos DecretO$, Leis .. n•' 2.445, qe 2Sl' de. junho _de 19"88, 
que "altera a legislação do Programa de Formação do Património do Servidor Público (Pasep) e do programa 
de Integração Social (PIS) e dá outras providências"; e 2.449, de 21 de julho de 1988, que "altera disposições 
do Decreto-Lei n• 2.445, de 29 de junho de 1988, e dã outra.s providências". 

Seriado Federal, 14 de junho de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

--. 
Façi:r-saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1 •, inciso I, do Ato das 

"Disposiçôes ConStitucionais Transitórias,· e ·eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1989 

Aprova o texto do Decreto-Lei n• 2.455, de 19 de agosto de 19S8, que ''autoriza 
a capitalização dos créditos da Uriião, nas empresas que menciona, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n• 2.455, de 19 de agosto de 1988, que "autoriza 
a capitalizaçãó dos créditos da União, nas empresas que menciona, e dá outras providências". 

SenàÇo Federal, 14 de junho de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 78• SESSÁO, EM 14 
DE JUNHO DE 1989 

1.1 - ABERTQRA 

1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1 -Mensagem do Governador 

do Distrito Federa] 
- N• 43 e 44/89-DF (n• 33 e 34/89, 

na origem), restituindo autógrafos de prow 
jetos de Lei sancionados. 

1.2.2 -Expediente recebido 

Lista n' 2, de 1989. 

1.2.3- Comunicaç-!i:o 
-Do Senador Albano Franco, comuni

cando que se ausentará dos trabalhos. da 
Casa, entre os dias 17 a 28, do corrente 
mês. 

1.2.4 -Requerimentos 

- N" 321/89, dá Senador Albano fran:.. 
co, solicitando licença dos trabalhos da Ca
sa no dia 15- do corrente mês, a fim de 
integrar, como Cbfividado, a comitiva do 
Senhor Presidente d::t República que visi
tará o canteiro de obras da Hidrelétrica do 
Xingá. 

- N" 322/89, de prorrogação por mais 
120 dias do prazo concedido à Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apu
rar os conflitos de terra existentes no País. 

- N~ 323!89, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, solicitando a retirada do 
Projeto de Lei do Senado n~ 95/89, que 
dispõe sobre a escolha e nomeação do 
Procurado!"-Geral da Justiça do Distrito Fe
deral e-TerritóriOs · - - -- - - --

1.2.5 -Comunicação da Presidên
cia 

-Recebimento do anteprojeto de lei, 
de autoria do Deputado Francisco Cc~mei
ro, que estabelece reservas de projeçóes: 
e lotes de terreno em planos de expansão 
urbana do Distrito FederaJ para fins que 
especifica, e _determina outras providên
cias. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOAO MENEZES "'-InC:onS' 
titucionalidade de projeto de decreto legis-
lativo, em tramitação na Câmara dos_ De
putados, de criação do Estado de Carajás. 

SENADOR CARLOS CHIARELLI- Po
sicionamento da Mesa Diretora do Senad() 
Federal com relação à inconstitucionali
dade da Medida Provisória nç 6:3/89. -

O SR. PRESIDENTE - Esdarecimen
tos sobre o assunto tratado pelo Sr. Carlos 
Chiarem -- - -

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Processo de aliciamento de servidores do 
Senado Federal para adesão a movimento 
grevista. 

S!JMÁRIO 

O SR. PRESIDENTE- AcOlhimento da 
reclamaç-ão do Sr. Jarbas Passarinho. 

SENADORRONALDOAJM<:UfO_:_Pro
blema do abastecimentQ do álcool anidro. 

1.2.7- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n~ 149/89, 

de autoria do Senador João Menezes, que 
dispõe sobre a remuneração das cader
netas de poupança e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n9 150/89 
-Complementar, de autoria do Senador __ 
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe, 
nos- termos do inciso JUdo artigo 161 da 
CohstituiÇâo Federal, sobre o acompanha
mento, pelos beneficiários, do cáJculo das 
quotas e da liberação das participações 
previstas nos artigos 157, 158 e 189 da 
mesma Carta. 

. .,...,...Projeto de Lei do Senado n~ 151/69 
- Complementar, de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, referente a 
lei de elaboração e consolidação das leis. 

-Projeto de Lei do Senado n9 152789, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre a participação dos trabalha~ 
dores nos lucros ou resultados das empre
sas e dá outras providências. 

1.3-ORDEM DO DIA 
Projeto de lei da Câmara n~ 3, de 1989 

- Complementar (n9 55/89, na Casa de 
oJigem), que estabelece casos de inelegi
bilidade e os prazos de sua cessação,Apro-

- vaàõ~ _após usa-rem da palavra os S:ena;. 
dores Leite Chaves, João Menezes, Ronan 

·--mo, Jarbas Passarinho e Fefnando Henrí-
que Cardoso. À sanção. 

Projeto de Decreto Legislativo no 3, de 
1989, de autoria da Comissão Direlora, 

___ que acrest.enta parágrafos ao art. 49, do 
Decreto Legislativo nç 72, de 1988, que 
"dispõe sObre a remuneração dos mem
bros do-Congresso Nacional': Aprovado. 
A Comissão Diretora para redação final. 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
n~ 24, de 1989- Complementar, de auto
ria do Senador Ruy Bacelar, que estabelece 
normas para o adequado tratamento tribu
tário do ato .cooperativo. Aprovado. A Câ
mara dos Deputados. 

Projeto de Lei da Câmara n9 )09, de 
1983(o' 50Sn9,'na Casa de origem), que 
dá nova redação ao § 3ç do arl 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei nç 5.452, de 1 ~ de 
maio de I 943. Declarado prejudicado. Ao 
Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 121, de 
1983 (n• 439/83, na Casa de origem), que 
ãCrescenta parágrafo ao-art. 130 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-t:ei no 5.452 de 1 ç de maio de 

1943, pã:ra pem1itir qÚe o períOdO de-férias' 
seja desdobrado em dois, Declilrado preju
cffcado. Ao Arquivo, 

Projeto de Lei da Câmara no J 25, de 
1983~ (n~' 3.632/80, na Casa de origem), 
que altera redação do caput do art. 392 
da Consolidação das leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto~Lei n° 5.452, de 1 ~ 
de maio de 1943. Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 1~7. de 
1983, (n~ 4.074/80, na Casa de ongem), 
que altera a redação do caput do art. 1 ~ 
da Lei n~ _ 6, 179_,_de _ll de dezem_Qro _:d~ _ 
1974. que institui o amparo previdenciário 
para os màlores de 70 _(setenta~ a~os _e 
para os inválidos. Declarado pre;ud1cado. 
Ao Arquivo. _ _ _ 

Projeto de Lei da Câmara no 131, de 
1983, (n~ 4.546/81, na Casa de origem), 
que acrescenta parãgrafo ao art. 195 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1° de 
maio de 1943. Declara_C/Q prejudicado. Ao 

--Arquivo. · 
Projeto de Lei do Senado n~ 1 O, de 1983, 

de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que modifica a redaçáo do art. &, caput, 
da Lei n~ 5.107, de 13 çle dezembro de 
1966, elevando de 10 para 50 o percentual 
nele previsto e referente à complementa
ção do FGTS, a cargo da empresa, pela 
rescisão de contrato de trabalho sem justa 
causa. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 
-Projeto de Lei do Senado n~' 12, d~ 1983-

;_ Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações 
na Leiü)rflj)lementarn9 1l, de25 de maio 
de 1971, que instituiu o Prorural. Deda~ 
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do _Senado nç 137, de 
1983, de autoria do Senador Roberto Cam~ 
pos, que Cria nas empresas privadas, como 
alternativa à dispensa de empregados, a 
"diSpOr'libilidade remunerada e dá outras 
providências. Dedarado prejudicado. Ao 
Arquivo,_ _ _ _ 

Projeto de Lei do Senado n~ ·141, de 
1983, de autoria do Senador Roberto Cam
pos, que agiliza as reduções de jornada 
de trabalho e conseqüentem_ente de salário 
parei eviiar dispensãs de pessoal Decla
ftido prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Seflado nç 176, de 
1983, de autoria do Senador Hélio Gueiros, 
que restabelece a garantia da estabilidade 
para todos os empregados. Dedarado p~ 
judicado, Ao Arquivo. 

1.3.1-Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

-Requerimento n~ 32rf89, lido no Ex
pediente da presente sessão. Aprovado, 
após parecer da comissão competente. 
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SE!'iADOR JOÃO LOBO,- em explica:. -
ção pessoal --Atuação_de S. EX' como 

-Tesoureiro do Instituto de Previdência dos 

Redaçáo final do Projeto de D_ecreto Le
gislativo n9 3/89. AproVltda nos termos do 
Requerimento n? 325/89. À Câmara dos 
Deputados. -- - congressistas. -

SENADOR LEITE CHA I!ES, pela ordem 
- Adendo ao discurso proferido por S. 
Ex" 

1.3.2 -Comunicações da Presidên
cia 

Esclarecimentos relativos a expediente 
apresentado à Comissão Diretora pelo Pre
sidente do IPC, -Senador Ruy Bacelar, a 
requerimento do Sr. Carlos Chiarem sobre 
declaração de inconstitucionaltdade de 
medida provisória, e ao processo de_alicia
mento de servidores da Casa para adesão 
a movimento grevista, tratado em discurso 
pelo Sr. Jarbas Passarinho 

1.3.3- Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JOSÉ fOfiÁOO FERREIRA 
-Encaminha à Mesa 9 trabalhos de ante- _ 
projetes elaborados por juristas nadonais. 
Expediente recebido do Presidente do Se
nado Federal sobre a concentração de tra-
balhos na Assessoria da Casa. _ · 

O SR. PRESIDENTE .:..__ Esclareclme"ii
tos ao Senador José lgnácio Ferreira 

SENADOR LErrE CHA~- Irre9ula~ 
rldades na aplicação de recursos do lnsti~ 
tuto de Previdência dos COrigiessiStas. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERO- Reportagem da revista Veja sobre 
a situação caótica das rodovias federais, 
sob o títulO "Estradas em ruínas." 

SEJYADOR LOGR!VAL BAPT!STA -
Manifesto da Associação Terapêutica Edu
ca_cjgnal para Criãnças Autistas (ASTECA), 
por ocasião do l Congresso Nacional de 
Autismo, realizado em BraSJ1ia. 

SEJYADOR JGTAHY MAGALHÃES -
Objetivos do forum permanente de Secre
tários estaduais de Justiça. 

SENADOR NELSON WEDEKJN- Gre
ve da Previdência Social. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO - Situação das vítimas .da 
contaminação por césio em Çoiània. 

SENADOR EDISON LOBAO - Péssi
- mas condições dâ ma1ha rodoviária do Es
tado do Maranhão. 

1.3.4- DesJgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- . DISCURSOS PRONUNCIA
DOS EM SESSÕES ANTERIORES 

- Do Sr. Mansueto de Lavor, proferido 
na sessão de 22-11-88 (republicação). 

- Do Sr. Áureo Mello, proferido na ses-
são de 2-6-89. • · · 

3-- ATO DÓ PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

- N" 169/89 

4-DIREI'ORIA GERAL DO SENA
DO FEDERAL 

-Extra do de Contrato nQ 35/89 

5- ASSOCIAÇÃO INTERPI\R
LAMENTAR DE TURISMO 

- Ata da primeira reunião ordinária, 
realizada no dia 27-8-87- "11 ~Legislatura 

- Termo de reunião 

6 --"-MESA DIRETORA 

7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

8 - COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 78" Sessão, em 14 de junho de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, 
Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya 

ÀS /4 HORAS E 30 MJ!'IaTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES QS SRS. SENADORES: .. 

Mário Maia --Aluízio Bezerra- Leopoldo 
Peres - Qdacir Soares - Jarbas Passarinho 
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio- Anto
nio Luiz Maya - João Castelo - Alexandre 
Costa- Edison Lobão -João Lobo -Cha
gas Rodrigues - Afonso Sancho ~ Mauro 
Benevides -José Agripino - Lavoisier Maia 
- Marcondes Gadelha - Raimundo Ura -
Marco Maciel --:- Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor -João Lyra ~_Teotónio Vilela Filho 
- Francisco Rollemberg - LourivaJ Baptista 
- Luiz Viana - Jutahy Magalhães -;- Ruy 
Bacelar - José lgnácio Ferreira - Gerson 
Camata -João Calmon - Afonso Arinos 
- Jamil Haddad - Itamar Franco - Ronan 
Tito - Severo Gomes - Mauro B_orges -
Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa- Lou
remberg Nunes Rocha - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins -
Leite Chaves- Affonso CamargO -José Ri
cha -Jorge Bomhausen- Dirceu Carneiro 
- Nelson Wedekin- José Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou•a) 
- A lista ·cre _ _presença acusa o compareci
mento de 51 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inlc;iamos nossos 
trabalhoS. 

O Sr. 1 ~ Secretário irá pi'oceder à leitura 
do ExPediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO GOVERNÁDoR DO 

DISlRITO FEDERAL 

Restituindo autógrafos de Projetas 
de Lei sancionados: 

N'> 43/89-DF (n• 33/89, na origem), de 13 
de _j1.mho. do corrente, relativa ao Projeto de 
Lei do DF n9 5, de 1989, que conta eni. dobro 
o tempo de serViço prestado em Brasília, no 
período que_menciona, por seiVidores Públi
cos civis no Governo do Distrito Federal, e 
dá PL!tras providências. (Projeto que se trans
formou__naLein" 22, de 12 de junho de 1 989.) 

N• 44/89-DF (n• 34/89, na origem), de 13 
dé junho dO Corrente, relativa_ ao Projeto de 
Lei dO DFn"4. de-1989, que altera a estrutura 
das categorias funcionais de Assistente Social, 
Técnico em Comunicação Social, Enfermeiro, -
Geógrafo, Sociólogo e Nutridonista, do Grupo 
Outras Atividades de Nível Superior, do Plano 
de Classificação de Cargos instituído pela Lei 
rt' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá 
outras providências. (Projeto que· se transfor
mou na Lei n" 23, de 12 de junho de 1989.) 

USTA N• 2, DE 1989 
EM 13 DE JUNHO DE 1989 

Correspondências recebidas e res
pondidas pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal: 

Expedientes encaminhados às banca-
das estaduais: __ 
~Da Câmara Municipal de OUro Preto -

MG, contrária às mudanças na PreVidêricia So
cial, propostas pelo Poder Executivo; 
. -da Câmara Münidpal cfe Recreio .:..... MG, 

solicitando ao Presldenle desta- Cãsa ll)terfe-
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rência no sentido de mediar os conflitos entre 
produtores rurais e mlcroempresários daquela 
região; 

-da Prefeituté Municipal de Espigão do 
Oeste- RO, encaminhando requerimento da 
Câmara MuniciPal do mesmo_ município, soli- · 
citando providências no sentido de equacionar 
os problemas dos servidores federais daquele 
Estado; 

- da Câmara Munlcipàl de Carazinho -
RS, solicitando participação- efetiva do Con
gresso Nacional na soluç_?lo do problema sala
rial determinado pelo Plano Verão; 

-da Câmara Municipal de Esteio - RS, 
propondo uma campanha contra a modifi
cação da Band_eir9. Nacional; 

-da Câmara Municipal de Panambi- RS, 
solicitando aterid_imento à reivindicação da Po
lícia para corrigir a limitação imposta à mesma 
pela ConstituiçãO; 

-da Câmara Municipal de São Borja -
RS, solidarizando-se com o Sindicato dos Ban
cários de Brasília e soliç.it{tnclo a il:nplantação, 
naquela cidade, de um~_~Q.na franca de comér
cio exterior; 

-Câmara Municipal de Bauru-SP, solici
tando esforços no sentido de alterar o Código 
Nacional de Trânsito, para assegurar aos 
maiores de 16 anos o direito de habi1itação~ 

-da Câmara Municipal de Câftdido Mota 
-SP, reivindicando providências urgentes pa-
ra que a censura seja mais rigorosa na líbera
ção de filmes, novelas, revistas, etc:.; 

-da Câmara Municipal de Catanduva -
SP, encaminhando expediente da Câmara Mu
nicipal de Piedade- SP, solicitando alteração
de dispositivos da Lei no _6.766179; 

-da Câmara Municipal de Pedro de To ledo 
- SP, solicitando revogação da Lei n" 
7.712/88, que instituiu o pedágio nacional; 

-da Câmara Municipal de Santo Anastácio 
- SP, solicitando empenho no sentido de re-
solver o problema da falta de crédito agrícola 
para o custeio da próxima safra; 

-da Câmara Municipal de São ca:etan_o 
do Sul_- SP, solidtal}çlo _providências_ para 
atendimento das reivindicações dos trabalha
dores da educação; _ _ . 

-da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, solk:itando providências para alte
ração do CódíQO Nacional de Trânsito, de 
modo a assegurar aos maiores de 1 e an~ 
o direito de habilitação; -

-da Câmara Municipal de São Vicente -
SP, solicitando realização de estudos obJeti
vando a destinação de uma percentagem d.e 
30% da arrecadaçáo das loterias da CEF para 
os munldpios onde são feitas as apostas; 

-da Câmara Municipal de Xambioâ-TO, 
expondo a atual situação do município, no 
que diz respeito à administração cto atual pre
feito. 

Expedientes encaminhados às lideran
ças partidárias: 

-Da Câmara Municipal de Alegrete- RS, 
contrária à indefinição da política salarial; 
-da Câmara Municipal de campinas -

SP, solicitando apoio contrário à extinção da 
EMBRATER; 

-da_ Câmara Municipal de Estância Bal
neária de Pi' aia Grande -SP, sugerindo elabo
ração de projeto de lei para que os terrenos 
da Ma_rin_ha sejam extintos, ficando sob o do
mínio das Prefeituras Municipais, e que sua 
arrecadação si2ja revertida em obras sod~is; 

-da Câ.!nara Municipal de Jundiaí--:-- SP: 
a) encam-inhando moção de apelo às auto

ridades federais por maíór atenÇão às reivindi-
cações dos aposentados; _ __ 

b) encaminhando moção de apelo às auto
ridades federais para regularrieritãção da apo
senta-doria proporcional prevista no novo texto 
cOnstitucional; 

c) encamirlhando moção de aPoiO à inicia
tiva do Governo _federal na implantação do_ 
C6digo de Defesa do Consumidor; 

d) encaminhando moção de repúdio pela 
decisão do Presidente da_ República em supri
mir o incentlvo para adoção de atletas por 
empresas; - -
-da Câmara Municipal de Lins-SP, soli

dtando a dêrrubada do veto presideiicfal aos 
recursos previstos à Se-cretaria N.acional de" 
Cooperativismo - SENACOOP; ·---

-da Câmara MunicipaJ de Marília- SP, 
reqUerendo aJteração no artigo 100, caput ,da 
CbrisfituiÇão da República; 

.-..-....da Câmara MunicipaJ de São José dos 
Campos - SP, encaminhando requerimento 
de apoio aos funcionários da Caixa Econô
mica Federal contra o fechamento de 150 
agênciaS e postoS de serviço e sOlicitando cria
ção de projeto de lei estabelecendo maiori
dade penal aos 16 anos; 
--da Câmara Municipal de SãO José do 

Rio ""Pardo - SP, solicitando_ informações rela
tiVaS à viabilidàde de estudos, visando a sus
pensão da cobrança d,e !PI, quando para aqui
sição de õnifius destinado ao transporte_ de 
estudantes, e solidtando modificação no art. 
1 bO, caput da Constituição Federal; 

-da Câmara Municipal de V alinhos - SP, 
solicitando alteração no § 49 do art 22 _da 
Constituição Federa1 e criando o § 6" permi

-tindo a, utilização de partes dos recursos pre
vlsfos na Lei Calmon para outrO_tipo de assis-
~têric:ia social. - -

-Solicitando regulamentação de diver
sas leis complementares à Constituição: 

-Da Cânitirá Municipal de Manacapuru
Mil; 

-da Câmara Municipal de Poços de Cçtldas 
-MG; -
~da Câmara Murlic:ipal de Recife - PE; 

-.. :: .. :. .. .-aa-Câmara Municipal de Picos- PI; 
-da Câmai"'a Munic::ipal de Curitiba - PR; 
-da Olmara Munkipal de Bento Gonç_al-

ves-RS; .. 
_ -da Câmara Mudpal de Caxias do Sul

RS; 
-da Câmara Municipal de Ronda Alta -

RS; - -· - . . 
:--:da Câmara Municipal de _Santo Angelo 

-RS; . 
-da Cârriara Municipal de Três de Maio 

-RS; 
- -da-Câmara Municipa1 de Francª-SP; 

-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
-SP; 

-da Câmara- Municipal de Plracicaba -
SP; . 

-da Câriiara Munidpal de Presidente Pru
dente~SP; 

-da Câffiara Municipal de Ribeirão Pires_ 
-SP; 

-DA Câmãra Municipal de Ribeirão Preto 
-SP .. 
_ .. _!~lanifestação favorável à aprovação do 
Projeto de Lei n• 750/88: 
~--Da Câmara Municipal de Barueri - SP; 
-da Câmara Municipal de Bastos - SP; 
-da Câmara Munidpal de Diadema- SP; 
-da Câmara Municipal de T ambaú - SP; 
-da Câmara Municipal de Tupã- SP; 
-da Câmara Municipal de Tupi Paulista 

~.sr. 
Diversos: 

-da Câmara Municipal de Assis Brasil -
f\C, solicitando o término das rodovias BR -
364eBR-317; . 
_ --da_ Câmara MuniCipal de Jundiá - AL, 

solicitando a constru_c·ao- de uma b~rragem 
n-ó povoado de Campestre, no município; 

-da Câmara Municipal de Caravelas- BA, 
encaminb_an_do _ Vot.ot> de _congratulaç(?~s_ ao 
Senhor SenadOr Nelson_ CarQe~ro, pela sua 
posse na presidência do Senado Federal; 

-4o __ Diretor-Geral _do Departamento de 
Obras Contra as Secas - CE; rn_anifesta,s:ão 
favorável à aprovação do PDN 13/89; 
-da Câmara Municipal de Ouro Preto -

MG, soHCítat1do aos parlamentares mineiros 
empenho na aprovação urgente da nova legis-
lação salarial do País; _ _ __ 

-da Câmara Munjçipal de Cuiabá - MT, 
manifestação contrária à Medicia Provisória ne 
50189; . 

-:-da Câmara Municipal e Santarém - PA, 
solicitando que o projeto de construção de 
uma estação de passageiros no aeroporto de 
Santarém, elaborado em 1980, seja inserido 
no Orçamento da União~ bem como solicita. 
os nomes dos membros que comporãc a Co
missão de Estudos T erritciriais; 
· --da Cãlnara Mllriicipar de João Pessoa
PB, solicitando a instalação de uma comi_ssão _ 
da Dívida Externa; 

-da Câmara Municipal de Araruna- PR, 
rriã-n!TeSiãõdo protesto às críticas feitas pela 
imprensa aos Constituintes; __ 
-da Assembléia Legislativa do Estado do 

Paraná, manifestandO vOtó de louvor ao Sena~ 
dor Leite Chaves, pelo recebimento da Grã 
Cruz do_ Mérito Judiciário; 
-da Câmara Municipal de Goio-Erê __::PR, 

manifestaÇão COf!trária à extinção do Progra
ma Nacional do Alcool - Proálcool; 

-da Câmara Municipal de Maringá - PR, 
manifestação co~trária à extinção do Progra
ma Nacional do Alcool - Proálcool; 

....... da Câmara Municipal de Moreira Sales 
-:"'PR, solk::itando _análise, equacionamento e 

-SoTução-de diversos problemas surgidos em 
conseqüência do PlanoVerão e pelo veto pre
sidencial ao Orçamento Geral da Çlnião, espe
cificamente flO setor agrícola; 
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-da Câmara Municipal de Paraíso d_o Norte 
- PR, solicltando criação de lei de censura 
limitando os abusos dos meios de comuni
cação; 

-da Câmara Municipal de Nova Friburgo 
- RJ, manifestando apoio aos bancários que 
estão em greve por tempo indeterminado, rei
vindicando melhofla dãs ·condições salariais; 

-da Câmara Municipal de Parafbuna -
RJ, encaminhando moção de congratulações_ 
ao Senhor Senador Nelson Carneiro por sua 
decisão em punir os congressistas que falta
rem às sessões, acarretando, assim, prejuízos 
às votações; 

-da Câmara Municipal de São João da 
Barra- RJ, solicitando medidas urgentes no 
sentido de que seja criado um dispositivo, por 
emenda na Constituição, que possa resolver 
o impasse entre bancos e produtores rurais, 
pequenas e médias empresas; 

-da Câmara Municipal de Volta Redonda 
- RJ, solicitando que os exãrhes VeStibulares 
e os 1 Q e 2° anos, do curso de Engenharia, 
sejam realizãdos e cursados na Escola de E:n
genharia Metalúrgica da Universidade Federal 
Auminense; -

-da Càmara Municipal de São Bento do _ 
Norte - __ RN, encaminhando votos de cOngra
tulações pela investidura do Senhor Alu_ízj.o_Al
ves no cargo de MiniStro do SLfpremo TribUnal 
Militar; --- -

-da Câmara Municipal de Alegrete - RS; -
encaminhando requerimento de apoio às rei
vindicações dos oriziculto_res do Estª'do; mani-_ 
festação favorável ao Projeto de L_ein"' J 50T84, 
de autoria do Senador N~lson Carneiro, que 
isentará os rádioamadores _de PX e PY das 
taxas do Dente~ 

-da Câmara Munfdpal de Butiá - RS, 
solicitando a relação nominçU dos Deputados 
ausentes à sessão que apreciou e votou ó v_~tQ 
presidencial ao aumento do salário mínimo; 

-da Câmara Munidpal de Novo Hambur
go- RS, contráiiaà-decisão do Deputado Ino
cêncio Oliveira pelo arquivamento_ da CP! da 
Corrupção; __ _ _ 

-da Câmara Municipal de Panambi- RS, 
propondo alteração da Lei Eleitoral, nã que 
se refere à Legenda Pardidária; _ 

-da Câmara Municipal de Osório - RS, 
solicitando apoio no sentido de não_ permitir 
a desativação da Embrater; 

-da Câmara Municipal de São Lourenço
do SuJ -RS, solic:i@ndo criação de lei federal_ 
para que haja uma consulta plebisdtária, obje
tivando a instituição ou não da pena de morte 
para_ crimes com requintes, barbarismo.s e s.~~ 
qüuestros com morte; 

-da Câmara Municipal de Soledad_e -
RS, contrária a modific~ções na Bandeira na_
cional, propondo apenas inclusão ou exclusão 
de novos Estados_;· 

-da camara Muniç:ipal de Florianópolis
se, solicitando das autoridades_ competentes 
apuração dos fatos e devida punição dos cul
pados do atentado oc9rrido em Volta Redon
da, contra o Monumento 9 de Novembro; 

-da Câmara _Municipal de Massaranduba 
- SC, manifestando protestos_ contra o veto 
do Presidente da República, relativo à libera-

ção _ d_e verbas para a aquisição de produtos 
que faz.em parte da_merenda escolar; 
-da Câmara Municipal de Taió- SC, sõli

ci.tcmdo apoio à derrubada do veto presidenCial" 
aà Orçamento da União, especialmente no 
que se- reTere à extensão rural; 
-da Câmara Municipal de Xan~rê - SC, 

ericaminhando moção contrária à criação do 
imposto que institui uso obrigatório do selo 
pedágio; 
-da Câmara Municipal de Altair- SP, rei

vindicando através da Associação dos Citrk:ul
to_res do Es~do de São Paulo, medidas urgen~ 

_ _tes em d..eJesa do.s pequenos e médiOs produ.:. 
_tpres; 

---:da Câmara Municipal de _Americana -
SP, encaminhando moçã,_o __ de protesto ão rea
juste pretendido pelos Deputados Federais em 
seus subsídios; 

-da Câmara Municipal de Araçatuba -
SP, manifestando voto de louvor ao Senhor 
Roberto Marinho pelo artigo publicano no jor
nal "O Globo",- sob o título ~·convocação .. ; · 
-d ... C ara ,nunídpal de Batatais- SP, 

encaminh ...... Jo moção de apelo aos ~enhores 
-congressistas, contrária ao reajuste pretendido 
pelos mesmos em seus subsídios; _ 
_.~da Câmara municipal de Campinas -

SP, solicitamos exemplar do Regimento ln
temo; 

-da Câinara Municipal de Cara·picuíba -
SP, solicitªndo ao Governo_ medidas eficazes 
para- acabar com a violência da União Demo
crática Ruralista no campo; 

-da Câmara Munic:ipal de Diadema- SP, 
reivindicando isenção do pagamento da quota 
patronal incidente sobre salários de empre
gados de instituições assistenciais, filantrópi
cas e afins; 

-da ·Câmara Municipal de ltirapuã- SP, 
solicitando ao Poder Legislativo_ a revogação 
da Medida Provisória n~ 46/89; 

-da Câmara Municipal de ltapetininga -
SP, manifestando preocupação com um pas
sivei_ racionamento no setor energétíco; 

-da Câmara Municipal de Mauá - SP, 
manifestando voto de profundo pesar pelo fa
lecimento-da &triz Dina Sfat bem como solida
riedade ao Senhor Leonel da Mata, pela sua 
demissão do quadro de jornalistas da TV Glo
bo-Brasília; 
--da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

-SP, solicitando alteração da legislação pe-
nal que trata sobre a impunibilidade criminal 
do_menor, fazendo com que esses venham 
a ter tratamento idêntico d_ispensado a todos 
os demais criminosos; e tambf!m medidas ur
gentes visando e elaboração e aprovação de 
projetas de lei pertinentes à normatização da 
vigente Constituição_ federal; 
----da Câmara Municipal de Piracicaba -
SP, encaminhando moção de repúdio ao pre
sidente José Samey pelas declarações dadas 
á imprensa sobre a demissão de chefias dos 
Bancos Central e do Brasil e pela transferência 
de c_ontas destes para os Banco_s Real e Bra~ 
de-sco; __ _ 

-da Câmara Municipal de Pompéia --SP, 
solicitando ao Presidente da República a revo-

gação da Medida Provisóri_a n~ 50, que-r-estrin
ge o direito de greve; 

-da ~àmara Municipal de Ribeirão Pires 
- SP, manifestando tot<J.l e irr~strito apoio aos 
projetas de lei de autoria do insigne Deputãdo 
Nelson Seixas; parabenizando o jornalista Jâ
nlo de Freitas, pela denúncia de fraude em 
conc9rrência pública envolvendo o Governo 
do Rio de Janeiro e: empreiteiras; 

-da Câmara Municipal de Santo André ~ 
SP, encaminhando moção contrária à Medida 
Provisória n<> 50, baixada pelo Presidente José 
Sarney, limitando o legítimo direito de greve; 

..:_da Câmara Municipal de Santos - SP, 
manifestação favorável à aprovação do PDS 
n<> 2/89; 

- da Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul -SP, manifestando voto de congratu
lações à pogulação indígena, pelo transcurso 
do "Dia do lndio"; 

-da Câmara Municipal de São Paulo -
SP, contrária ao tratamento que vem sen ~,.. 

dispensado pelas autoridades competente. 
apuração dOs crimes cometidos contra as lide
ranças de trabalhadores r_ur_ais, __ sindicalL~tas, 
indígenas e religiosas; bem como protesto 
contra a política de cortes orçamentários e 
demissões indiscriminadas que vêm ocorren
do no Ministério da Cultura e encaminhan-do 
moção de repúdio a toda e qualquer forma 
de discriminaçã_o rctciaJ;_ _ _ 
~-,da Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo, encaminhando Ofício n~ 1.061, co
municando_a posse da nova mesa diretora; 

-da Câmara Municipal de Tatuí -SP, pa
rabenizando o Presidente José Samey pela in
dicação através da Mensagem n" 188, do Ju
rista Dr. José Celso de Mello Filho para exercer 
o cargo de Ministro do Supremo Tnbunal Fe
deral; 

-da Câmara Municipal de Taubaté- SP, 
encaminhando Rei:juerimerito n<> 90/89, Pro
pondo uma campanha nadonal pró-educa
ção para erradicar o analfabetismo do País; 

=-da Assembléia_Legislativa_do Es~ºo do 
T oc:antins, manifestando repúdio daquela Ca
sa, das lideranças políticas daquele Estado e 
de toda a comunidade rural tocantinense à 
extinção da Emciter. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação __ que vai ser 
lida pelo Sr. 19 Secretário. 

"t lida a seguinte 

Brasília, 14 de junho de 1989. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar· a Vossa Exce

lência, de acordo com item lii do art 55 da 
Constituição Federal, combinado com o que 
dispõe o Regimento Interno do Senado que, 
devidamente autorizado pelo Senado Federal, 
deverei ausentar-me dos trabalhos da Casa, 
entre os dias 17 a 28 do corrente mês, para 
breve viagem ao exterior, onde estarei repre
sentando o Senado Federal, no encontro pro
movido pelo World Economic Forum, sobre 
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a América Latina que terá lugar na ddade .de 
Genebra-Suíça nos dias 22 e 23 pr6xin1o. 

Atenciosas saud~ões. -Albano Franco. 
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)_ 

-A Presidência fica dente.. 
Sobre a mesa, requerime_nto. que vai ser lido_ 

pelo Sr. 1 o Secretário. 

é: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 321, DE 1989 

Nos termos r_egimentais solicito licença_dos 
Traba1hos da casa no dia 15 do corrente mês, 
a fUTI de integrar, como convidado, a Comitiva 
do Excelentíssimo Serihor Presíâer'lte da Re
pública que visitará o Canteiro de Obras da 
Hidroelétrica do Xingó, íri8uguraÇão da ponte 
sobre o rio São Francisco, e em A(acaju, vl$it<1. 
ao Terminal Portuário e implaritaÇão do Pólo 
ClC'ro_químico. - · · - - - · · 

;.:.ala das SessõeS, 14 de junho_de 1989. 
-Albano Franco 
S.Ex• o Sr. Senador 
Albano Franco 
Senado Federal 
Brasília -DF 

Telex circular CPRil'IR 136 de 8/6189 ~ 
lncubiu-me o excelentíssimo Senhor Presi
dente da República de convidar V. Ex" para 
integrar sua comitiv~_nª viagem que fará aos 
Estados de Alagoas e Sergipe para- visita à 
Hidreletrica de Xingó, inauguração de ponte 
ligando os dois estados e cerimônía de lança
mento do marco comemorativo do Inicio das 
obras do pólo doroquímico de Aracaju, no 
próximo dia 15 do _mês em curso . .Muito agra
deceria confirmação pelos telefones 
223-4534/211-130211304 no Gabinete Militar, 
com o Coronel Vilella. Respeitosamente, Mi
nistro JWio César GomeS dos Santos, Chefe 
do Cerimonial d.ã ·p-residênCia- da República, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_usa) 
- O Expediente lido será votado após a or~ 
dem do dia, devendo ser instruído com pare
cer da comissão de setviços de infra-estrutura, 
a ser oferecido por escrito ou oralmente, con
forme o disposto no art. 44-, § 4"' do Regimento 
Interno. (Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento ..:{Ue será lido 
pelo Sr. 1? Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 322, De 1989 

Requeremos, fundamentados no art. 178 
do Regimento Interno do Senado Federal, a 
prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias 
do prazo concedido à ComissãO Parl~mentar 
de Inquérito destinada a "apurar os conflitos 
de terra existentes no País", que se encerrará 
dia 30 de junho do corrente. 

Sala das Sess_ões, 14 de junho de 1989_ 
- Ney Maranhiio - Leite Chaves - Meira 
Filho - Mauricio Cortêa - Leopoldo Peres 
- Francisco Rollemberg - Cid Sabóia de 
Carvalho -Jarbas Passarinho- Itamar Fran-

co - Mansueto de Lavor ~ Edison f..Qbãq -
-_Nabor Júnioi--José Paulo Biso/ -AJbaho 
Franco - Jamil Haddad - Gerson Camata 
-Mauro Benevides - Iram Saraiva -Mar
COndes Gadelha- Carlos Patrocfnio- C8rlos_ 
Chiaielli= Ronaldo "Aragão - Mádo Maia -
Affon~o Camilrgo """":': pirceu Cameiio- Oda
dr~_Sr»i-es. --·- . - . ~-- ..... 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) 
-0 requerimento lido está subscrito por mais 
de um terço da composição do Senado. 
Nos termos do art. 178 do R~gimento Interno, 
na forma da Resolução n"' 18, de 1989, fica 
prorrogado o prazo corifornie solicitado. 

O requerimento vai-~ publicação. 
Sobre _a mesa.. re(juerimentõ que vai ser lido 

pelo Sr. 19 Secretário. 

é: lido o seguinte. 

. REQUERIMENTO N• 323, De 1989 

Nos termos do art. 280, '"a", do RI- requei- __ 
ro a retirada do Projeto de Lei do Senado n" 
95, de 1988, que "c:lispõe sobre a escolha e 
nomeação do Proc:urador~Geral da Justiça do 
Distrito Federal e Territórios". 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1989. 
~Mauricio Coaêa 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O requerimento lido será publicado e incluí
do na Ordem do Dia, nos termos do disposto 
no art. 279, item 2? c_do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu, do Deputado Fran
cisco CarneirO, anteprojeto de lei que "eStabe
lece reservas de projeções e lotes de terreno 
em planos de expansão urbana do Distrito 
Federal para Ç>s fins gue esp~cifica, e deter
mina outras providências". 

Nos termos do parágrafo único_ do art. 2"' 
da Resolução n9 157, de J 988, a matéria será 
despachada à Comissão do __Distrito Federal. 

É o_ seguinte o anteprojeto recebido 

ANTEPROJETO DE LEI DO 
msmrro FEDERAL N• , DE 1989 

Estabelece reservas de projeções e Ja:. 
teS ele terreno em planos_ de expansão 
urbana do Distrito Federal para os fins 

- --·que especifiCa, e det~rrnina outras provi-
. dências. 

S. Ex' o Sr. Senador. 

O Senado Federal decreta: 
Art. I"' Fica estabelecida, nos planos de 

expansão urbana aprovados e exec~dos pe
lo Governo do Distrito Federal, para ser aliena
da a preços especiais de no máximo 30% 
{trinta por -cento) do valor dfe mercado, a re
serva de, pelo menos, 15% (quinze porcento): 

"--'' l~ dr;tS projeções de terrenos destinadas a 
edificios residenciais _eni áreas de Supei-qua
dcas_,_dentro do Projeto ''Brasí1ia_Revisita;da"; 
_ II-=- dos lotes urbanizados incluídos em no

Vãs áreas do Plano Piloto ou_ das cidades-sa
té1ites (adminístrações regiomiis), de acordO 

com-o Plano d.e Ocupa.ção Tenitorial do Dis-
trito Federal. · 

Art. 29 As Unidad_es de ten:.enó reseivadâs 
na conformida_de do artigo anterior serão des
tinadaS excl~amente a cooperativas habita
danais regularmente organizãdas e admlnis
trada,s _por: 

I- servidores públicos da administração 
direta ou indireta e fundacional da União e 
do Distrito Federal; ou 
n- inquilinos de imóveis residenciais no 

Distrito Federal · 
Parágrafo único. Os postulantes à aquisi

ção de unidades residenciais isoladas ou em 
condomínio, edificadas nos lotes ou projeções 
de terrenos referidos no caput. deverão aten
der às seguintes c_ondiçõe_s: 
I- estarem radicados há pelo menos cinco 

anos no Distrito Federa1, na data desta lei; 
IT -não s_erem nem terem sido no mesmo 

interregno proprietários ou promitentes comM 
prádores ou cesstonários de imóveis residen
ciais situados no território do Distrito Federal; 
-III- ter renda pessoal ou familiar com-

preendida, da data da proposta: 
a) entre seiS e quinze salários mínimos, no 

cas9 dos imóve_is de que trata o a_rt. 1 ~. inciso 
I· 
' b}_ entre três ~dez saiâiiOs mínimos, nà ·bi

pótese dos imóveis mencionados no art, .19, 
inciso 11. 

Art ~ As projeções e lotes de terreno pa~ 
ra _os quais não haja adquirentes no prazo de 
ti_( cinco) anos, após serem oferecidos pub6ca
mente à alienação na forma desta lei, fica_r~o 
exdtúdos da reserva referida no art. 19• 

Art. 49 As unidades residenciais isolá.das 
ou em condomínio, que venham a ser _adqui
ridas na forma desta lei, não poderão ser alie
nadas antes do decurso de 1 O (dez) anos <::o~ 
tados de sua aquisição, salvo se o respectivo 
titular indenizar previamente o valor d_a dife
rença de custo da correspondente fração ideal 
ou lote de terreno. 

Parágrafo único. O valOr da indenizàçâo 
será arbitrado pelo Poder Público em mon
tante não superior ao de mercado_neminferior 
ao que resuhar da atualização monetmia do 
custo original. 

Art 5? ~ara os fins a que se ~epc;>rtam os 
art. ·1"' e 2?, o Govemo·do Distrito Federal inter
mediará junto aO Banco de Brasilia SA e à 
CaiXa Eccinômica Federa] a criação de linhas 
especiais de financiamento, dentro do Sistema 
Financeiro de Habitação, para as cooperativas 
referiaas no art. 2?, 

Art. 69 O Governo do Dístrito Federal re-
gulamentará o disposto nesta lei no prazo de 
sessentà díáS, definido a parti<:ipação dos ór
gãos ou entidades da administração local in
cumOidos da execução do que nela se con
tém, bem como estabelecerá as áreas a Serein 
objeto da reserva prevista nci art. ·1 "',·as Condi
ções para a criação das cooperativas mericiO:; 
nadas no arl 29 e seu acesso às_ linha$ __ de __ _ 
crédito mendona_das no ait. 59• -· 

Art 7~ Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art· 89 Revogam-se as dipposiçôes em 
cohtrário. 
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Justificação 

A presente iniciativa_ consubstaociaum con
junto de medidas no sentido de ·atãé:ãr Õ. grave 
problema em que se constituiu a questã-O haDr=
tadonal nas localidades urbanas do Distrito 
Federal. __ _ __ _ . 

Na tnlha de outras co_ntri.bu.Lções e pOsicio
namentos anterior~ !m1 r~laç~o à problemá_
tica urbana _brasilei_ra, er:n esp~cial a situaç:ão 
da Capital da República e suas adjacências, 
entendo sumamente relevante ofer~er ao Qq- _ 
vemo local ins:trumentos legais adequados pa
ra minorar o déficit de moradias para a p-opula
ção, abrangendo as_ camadas d~JlJ.~dia, média 
baixa e baixa rendas. 

Desta feita, objetivo espeçificamente aten
der os segmentos de classe .média e_ rn~dia 
baixa, nos quais se inserem üiduvidosamente 
grande parte .dos servidores públicos do GDF 
e do Governo Federal, residentes em Brasília 
e cidades-satélites, sobretudo nestas localidá.-
des. -

A esse propósito, a1vitro a reserva de parcela 
das novas projeções e loteamentos urbanos 
a serem criados no âmbito do PEOT- Plano 
de Ocupação Territorial do DistritÓ Federal 
e do Projeto "Brasília Revisitãdef'', partf"ã desti
nação a cooperativas habitacionais organiza
das e administradas por inquilinos ou servi
dores públicos que atendam às conçiiÇões pre
vistas no projeto (arl 29). 

A opção por construírem-se moradias po
pulares através do sistema de financiamento 
a cooperativas habitacionais vem ao encontro 
da política propugnada pela Caixa Econôtnica 
Federal, cujo presidente, ern àeclarações re
centes à imprensa, o considero].l p rnai~ ade
quado para a produção e_m m~s_sa de_ novas 
unídades residenciais. 

Pretende, demais disso, garantir a oferta 
de terrenos a preços favorecidos, de forma 
a propiciai o barateamento dos _ç~tos _das 
moradias, sejam casas ou apartamento_s, ten
do em vista o segmento populaciOnal f:Jue se 
busca alcançar. _ _ _ _ _ . _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pará veio a 
converter-se, nos úlitm~_ anos, na principal 
pfOvíricia mrneral do País. Os grandes projetes 
de extração do minério de ferro! da bauxita, 
do ouro, do níquel, do cobre, do mángánês, 
do calcário, para citar só os principaiS, -não 
deixatn mais a Çúvida a respeito. 

O f~tO é que, em função desses grandeS 
projetas, generalizOu-se a perspectiva do reta
lhamento do Pará com vistas à criação de 
novos Estados. Ainda recentemente, vimos a 
rejeiÇãõ do Projeto de criação do Estado de 
Tapaj6s, por decisão da Assembléia ['1adonal 
Constituinte. Agora, temos outra tentativa elei~ 
loré"ira e ilegal configurada no Projeto de De~ 
creto Legislativo de iniciatiVa do Deputado As
drubal Bentes. Esse Projeto prevê a realização, 
já em novembro próxiriio, juntamente com 
as eleições presidenciais, de um plebiscito ~rn 
2? municípios situadOs nas -regiões sul e su
deste do Pará, para a criaç-ão do Estado de 

· CaraJás. Em primeiro lugar, o Projeto não pode 
ter curso pela sua manifesta inconstitucio
nalidade nos termos do art. 14 da Constltt.Yç~o 
Federal e do_arll2, § 1~ do Ato das Dispo
sições_ Constitucionais Transitórias, sendo que 
estes dois últimos rezam: 

"Art. 12:-- Será criada, dentro de no
venta dias da promulgação da Coristitui
ção, Comissão- de Estudos Territoriais, 

_ c_qm dez membr.os indi~ad9s pelo Con
gresso_ Nacional e cinco pelo Poder Exe
cutivo, com a finalidade de apresentares-

-~ tudos sobre .o território nacional e ante
projetOs- relativos a novas unidades terrt
torias_, notadamente .na Amazônia Leg_al 
e em áreas pendentes de solução. 

__ §__ l9 No prazo de um ano, a Comis
sãO submeterá ao Congress-o Nacional 
os resultados de seus estudos para, no$ 
termos dà Constituição, serem aprecia.
d_ps n® doze_meSE!s_subseqüentes, extin
guindo-se logo após." 

Sr._ Presidente, Srs Senadore§, bem ~-i que 
a alUai Constituição estabelece, em seu art. 
18, § 39, seja ouvida, através de consulta plebis

- _citáría, apenas a chamada "população direta
mente int~ressada''_ d,eixandó de lado a Ç)Pi
njã_o dº povo dos de_mais municípios, alijando 
dessa importantíssima decisão a Assembléia 
Legíslativa e o próprio GOverno do Estado. 

O projeto contém, a seu turno, _dispositivos 
acautelad_ores do interesse público e que im
peçam o desvirtuamento c:le sua~ finalidades, 
conforme se _constada nos aljs. 3~ e 4~. ao 
promover situação de extinção da reserva de 
terrenos (quando não haja lidtantes no pr"azo 
de cinco anos) e determinar a indenização, 
relativamente a diferença de preço de aquisi
ção, nos casos em que os adquirentes de uni
dades residenc!ais venharrCâesfa:z:er~se dªs 

Em ViSta disso, precisamos repelir, com to
da a energia, a tentativa consubstanciada nes
se PrÇ!je_to, e ~qUi- estou hoje, para prod_amar 

mesmas antes de dez anos da respectivª--COI'!l- ___@e me incluo entre os opositores à cctação 
pra! do Estado de C~ás. Formamos verdadeiro 

Por todo o _exposto, confio n_a rec_eptividade bata] hão, pois tenho a certeza de que todas 
das soluções ora preconizadas e conto com __ as_mais significativas lideranças políticas do 
o apoio dos ilustres integrantes da Cârhara Estado do P_ará se posicionam contra esse 
Alta para a sua aprovação. Projeto que, além de reduzir em 279.932 Km2 

Brasfiia, de junho de 19&9.- Depu- a área-do Estado -:-_superflcie equivalente a 
tado Francisco Carneíro - - ·quase trêS vezes- o Estado_ de Pernambuco 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous~•l 
- Há oradores ins_critos. 

Concedo a palavra,ao _nobre Sena doi-~ João 
Menezes, Líder do Govemo. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Co
mo líder, pronuncia o seguinte discurso.) -

-, do Pará, sem sombra de dúvida, a sua 
mais promissora região retira ao mesmo tem~ 
po-;- tanto pela riqueza de seu subsolo e pela 
fertilidade d~ seu solo, quanto pelo seu grande 
potencial hidrico. 

·--,Mas há, ainda, enorme agi-avante para o 
qual peço que todos atentem: a pOpulação 

desses 22 municípios, 1.210.312 habitantes, 
que vai ser ouvida através do plebiscito, é 
constituída • em 85% de seu total, de imigran
tes do Centro, do Sul e do Nordeste do Pals. 

Creio, Sr. Pi-eSidente, Srs. SeandOres, que 
essa irUciativa pode ser considerada como ver
dadeira conspiração contra o Pará, tendo em 
vistas os ·graves prejuízos que a emancipação 
daquele área causará a todo o Estado. Não 
podemos permitir se crie nova Unidade da 
Federação sem adequado e aprofundado es
tudo e planejamerito para que se atinja o obje
tivo maior âo de~nvolvimento eqwlibrado das _ 
áreas envolvidas no problema. Não podemos 
abrir nlão daquela região genuinamente pa
raense pela sua secular ocupação; da.quela 
região que é uma das mais ricas não só do 
nosso Estado, mas também do próprio Brasil. 
Não podemos, em definitivo, abrir mão dessa 
área onde expressivos projetas mineralógicos 
e _ agropecuários estão sendo implantados, 
onde novos pólos de desenvolvimento vêm 
permitindo aos paraenses e a"os brasileiros tc>
mar posse, fisic:ãfll:ente, de toi:Ja aquela região 
ímensa e promiSsora. 

-- É inegável que a atenção ·do Governo Fede~ 
ral e do Governo do Estado do Pará voltou-se 
para aquela região, pols lá se encontráffi 8s -
ricas províncias de ferro d-ª Serra de CarajáS, 
!=orn seus 18 bi_lhões de toneladas, a maior 
reserva de minério de ferro do mundo. Mas 
não é só isso: prospecções geológicàs da aa. 
Vale do Rio Doce identificaram também a 
ocorrência de cerca de 65 milhões de tonela
das de manganês, de 1,8 bilhão de toneladas 
de cobre, de 18 milhões de toneladas de ní
·quel, de 40 milhões de toneladas de bauxita, 
àlém de cassiterlta e ouro em quantidades 
muito significativas. 

É inegável, também, que toda aquela região 
tem muito a oferecer ao País e ao Pará e que 
toda riqueza lá existente muito representa para 

-=o fortalecimento s6ciQ-ecOftômico do Estado. 
Esforços não tem sido poupados, tanto a nível 
-fedE!rãl quanto a níVel estaduaL Ambos os Go-
-vernos estão verdadeiramente interessados 
em desenvolver essas regiões de maior poten
cial, para que o Estado e _o País_ se tomem 
mais prósperos. O Pará assumiu compromis
sos sérios em termos de investimentos e dívi
das para dotar todo o Estãdo e, muito particu
larmente, o Sul e o Sudeste, de serviços bási~ 
"C& de infra-estrutura, promovendo a eletrifi
caç.ão de quase todos os municípios, a integra
ção do território através da construçáb e do 
asfaltamenro-de rodovias-;a:-execação-de-obras 
de saneamento e construção de escolas e_hos- _ 
pltais. 

O resultado desses esforços está sendo pro
missor para o Pará. Não persistem mais os 
motivos alegados por aqueles que levantam 
a bandeira da e!J18nCipação, pois, hoje, as re

-giões S~A e Sude~e ~sWo_ perfeitamente inte
gradas à vida e ao processo de clesenvolvi-
mento do Estiido. Nos últimos anos, elas vêm 
sendo contempladas de forina efetlVa pelos 
Governos federais e estadual. âta decisão po
lítica foi tomada com vistas a -fomentar o de
senvolvimento e minorar os desníveis sócio 
económicos que levaram setores daauela área 
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a encapar o movimento separatista. É impen
sável aceitar que, justamente no momento_em 
que o Pará começa. a colher frutos, a c_onhecer 
o desenvolvimento tão acalentado por_ sua po
pulação, venham propor a multilação de nos
so território. 

Repudio, veementemente, esta manobra ile
gítima e ilegal para dividir e enfraquecer o 
Estado do Pará. Não podemos permitir, de 
modo algum, que interesses pessoais imedia
tistas ou até mesmo eleitoreiros, ligados muito 
mais às realizações de duvidoso êxito político 
ou às efêmeras demonstrações de prestígio 
e liderança possam preponderar sobre as mais 
autênticas e inalienáveis aspirações do povo 
paraense. 

O Sr. Jarbas Passarinho ~Permite V. 
Br um aparte, nobre Senador, antes de con
cluir? 

O SR. JOÃO MENEZES - Pois não, 
eminente Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho ~V. Ex' faz 
muito bem, com a autoridade que _tem, em 
levantar esta questão. Já na Constituinte, tive
mos a oportunidade, como V. EX~" salientou, 
de discutir a possibilidade de desmembra
mento do Estado do Pará, com a criação do 
Estado de Tapajós. Agora verificamos exata
mente mais uma tentativa. Essa tentativa, co
mo V. EX' saJienta bem, significaria apartar 
do Estado do P.ará_uma _ _das s~s áreas mais 
dcas, do seu subsolo mais promissor. Se a 
solução for essa, de irredentismo em irreden
tismo de separatismo em separatismo daqui 
a pouco o Estado do Pará terá_apenas a cidade 
de Belém e uma pequena faixa que lhe seja 
próxima ou periférica. Não há, no meu enten
der, a menor razão para se pleitear isso, para 
se postular esse tipo de desmembramento. 
Mas devo avisar a V. Ex1- que senti, no sul 
do Pará, na última campanha eleitoral, um 
espírito desagregador que me preocupou bas
tante. Preocupou-me na medida; exatamente, 
em que o Prefeito, que nos recebia naquela 
ocasião, tinha dado uma entrevista, naquela 
mesma opotunidade, pregando a separação 
de Redenção, por exemplo. E V. Ex" sabe que 
aquela área foi altamente beneficiada pelo Go
verno, talvez até _em detrimento de outras 
áreas, com a do Baixo-Amazonas, com a eletri
ficação completa, graças a Tucuruí e a paVi
mentação de uma estrada de rodagem, que 
serviu amplamente, e serve até agora, àqUela 
região. A resposta é pedir a separação? Era 
muito mais interessante se fiZesse o que se 
tem feito até agora: a multiplicação dos muni
cípios com sua autonomia, para termos me
lhor possibilidade de admihíStrar. Mas retalhar 
o Pará e tirar do Pará as suas potencialidades 
maiores, encontrará em mim, e certamente, 
em V. Ex' desde já, pela manifestação que 
está tendo, um opositor consciente, firme, mas 
absolutamente intransigente neste campO. 

O SR. JOÃO MENEZES- Senador Jar
bas Passarinho, o aparte e V. E:!r traz um sup
tentáculo muito grande para o nosso pronun
ciamento. E V. EJr não só como Senador, mas 
como Governador do Estado do Pará, coohe~ 

c e toda aquela região e sabe o ·que isso repre
senta e também as causas que determinam, 
às vezes, essas iniciativas, que não têm cabi
mento nem oportunidade. 

_ Q S_R. ~IDENTE (Pompeu de Sousa) 
...:... A Mesa lamenta dizer a V. Ex-, Senador 
João Menezes, que o tempo para breves co
municações, de cinco minutos, já se esgotou 
há muito. 

O SR. JOÃO MENEZES - Atenderei. 
Sr. Presidente. V. Ext sabe que sou-lhe um 
fiel seguidor. 

Qú.ero concluir, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, reafirmando minha intenção de lutar 
pela preservação da unidade de nosso territó
rio, pois tenho o dever de corresponder ao 
direito e às aspirações da _gente de meu Esta
do. É i:> clamor desse povo que se constituirá 
em nosso· mais importante aliado nessa luta 
para qUe Sé rejeite não só essa pretendida 
emancipação, mas, toda e quaJquer outra ten~ 
tativa de dividir e enfraquecer o Estado do 
Pará. - - - -

Aproveito a oportunidade para passar às 
mãos de V. Exl' e da Mesa um projeto de lei 
"que dispõe sobre a remuneração das cader
netas de poupança, e dá outras providências". 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Car
los Chiarélli, piiiTféifõ -orador inscrito. - -

O SR- CARLOS CHIARELLI (PfL- RS. 
Pronuncia_ o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ontem iniCiamos um questionamento sobre 
aspectos adjetivos que, ao final, conduzem à 
essência da questão, referente ao posiciona
mento desta Casa, e, maiS do qUe_ desta Casa, 
da Mesa que dirige_o_s trabalhos da Casa, com 
relação à inconstitucionalidade da Medida Pro-
visória n9 63. - -

Há oito dias apresentei em sessão, sob a 
Presidência do Senador Nelson Carneiro -
oportunidade em que mereci um aparte dos 
mais lúcidos, como sempre, do Senador Jar
bas passarinho -, um projeto de resolução 
pelo quaJ se daria autorização, se tantp fosse 
necessário - __ e era até de certa forma uma 
redundância, um pleonasmo legal, se é que 
isso pode exístir- se dariam à Mesa poderes 
que a Constituição já lhe dá no art. 103, para 
que ela argüisse a inconstitucionalidade da 

_ Medida Provisória, inconstitucionalidade que, 
de resto, é tr'~.plice; inconstitucionalidade fla
grante ao art. 58 dos Atas das Disposições 
ConStitucionais Transitórias; inconstituciona
lidade clara quanto ao art. 150 da parte perma
nente, e inconstitucionalidade ao art. 20 l, 
_quando exige do_ contribuinte, com precoci
dade, o que não poderia fazer, como no caso 
do Finsocial, com imediatidade de cobrança, 
que agride a interpretação mansa e pacífica 
do_Supremo Tribunal Federal que entende ser 
o Finsocial um imposto e, como imposto, só 
passível de alteração, na medida em que se _ 
respeite o princípio da anualidade, como, de 

_ Lesto, as outras ·duas inconstitucionalidades, 

referentes à_desvinculaç_ão do salário mínimo 
e a que nega expressamente a garantia da 
preservação do poder real do ganho do apo
sentado. 

Esta a razão de ser da proposta, no sentido 
de que a Mesa ~ em função desses vícios 
graves, maiúsculas, flagrantes, da Medida Pro
vís6ria n 9 63_;- usando esSa- grariâe" c6i1Cjuista 
na nossa nova Constituição, inserida no art. 
102 e complementada no art, 103 -, a Mesa 
do Senado Federal, como de resto, a Mesa 
da Câmara, a Mesa da Assembléia -Legislativa, 
etc., exerçam esses poderes para argillr esta 
aç~o Ç.e inconstitucionalidade, a chamada 
Ação Direta de lnconstitudonalidade. Ação es
ta que está regulada no art 1 02; que dá ao 
Suj)-reffiõ Tilbunal Federal a competência e 
a caracterjStica de_ ser ins~ncia originária e 
definitiva da rriatéiià - - - -

Pois bem, Sr. Presidente, proposta a medi
da, através do Projeto de Resolução_ que ga
nhou o n9 27 na Cãsa, decidiu o Sr. Presidente, 
que deveria o Senador QdSabói_a,de CarvalhO, 
não_ apenas pelo seu brilho jurídico, rrias tam
bém pelo fato de S. Ex' ser o Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, manifestar-se sobre a qualidade técnica, 
a constitucionalidade, a legalidade, enfim, da 
proposta, que pedi~ par~ que se_ argíúss_e a 
inconstitucionalidade, porque era preciso que 
a proposta fosse inconstitucional para poder
se argüir a inconstitucionalidade. Está aqui, 
Sr:. Presidente, um largo parecer, com sete 
páginas, de _autoria do Senador Cid Sabóla 
de Carvalho, que, em resumo, diz: 

"Tudo que foi exposto, produzindo 
- uma ampla abordagem sobre o controle 

da coristituciónalidade exercida no POder 
Legislativo e no Poder Judiciário, somos 
favoráveiS ao que propôs o--sEmàdof Car
los Chiarelli, opinando por sua aprovação, 
uma vez que restoU daro_qúe, em defeSa 
da COnstituição Federal e da ordem públi
ca, -a medida provisória erit qUestâO deve 
ser declarada como adversa à Carta, para 
que não produza Os efeitos- que, ·pela de
claração da ineficácia desde a edição, não 
poderão ser corrigidos sem que restem 
danos sOciais." 

Este é o parecer, que foi solicitado com 
urgência pelo Presidente da Casa ao Presi
dente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, desde que, _em se tratando de 
uma medida atípica e não regulada pelo Regi
mento - essa propositura da ação direta de 
inconstitucionalidade- entendeu o Sr. Presi

.dente que a urgência faria com que o Presi
dente da Comissão de COristituição, Justiça 
e Cidadania, de certa folma, sUbstituísse_ a Có
missão, que é quem opina nos projetas usuais. 
Veio o Projeto de Resolução n9 27._à Mesa, 
de retomo, com esse parecer. 

E, no meio do caminho, ao invés de ter 
uma pedra, como na poesia de Carlos Drum
mond de Andrade, haVia um requerimento 
que está subscrito por Lideranças expressivas 
desta Casa, Como o _S~nador Jarbas_ Passa
rinho,. Senador Mário Maia, Senador Chagas 
Rodrigues, Senador Jamil Haddad, enfim, ele 
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quatro Partidos, que sugerem a urgência na 
tramitação, na análise e na de<:isão, por parte 
da Mesa, da matéria em pauta, até porque 
estamos examinando uma medida que tem 
no seu nome próprio o adjetivo "provisória". 
Isso mostra como o problema cronológico lhe 
é pertinente. Esvai-se de pronto, mas Jogo é 
repetida e produz duplo prejuízo. __ 

Pois bem, só tem sentido esta ~-$<,.se imini
festar e entrar com Ação Direta de Inconstitu
cionalidade enquanto a medida exista, para, 
inclusive, mostrar a pertinência, a preocupa
ção do Senado da República, que-está dotado 
de uma arma que nós lhe demos, com um 
tema de tanta sensibilidade social, de tão sério 
defeito jurídico e de tanta conseqüência polí
tica e econômica. 

Então, está aqui O -requerimento dirigido ao 
Sr.- Presidente do Seflãdo_ Federal, o que, de 
certa forma, duplica, Sr. Presidente, a soltcita~ 
ção formulada. TemQS -o Projeto de Resolução 
n"' 27, com· parecer favoráveL do __ presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e ada~ 
dania, e temos um requerimento ~que tam~ 
bém assinei - smtetizãndo, çarno se fosse 
um compacto de televisão, e com o apoio 
e os subsídios e a manife:staç_ão _de solidarie~ 
dade das lideranças da valia das que citei, 

Por dois caminhos queremos·-Chegar a Ro
ma, Sr. Presidente. Pela forma abreviada do 
requerimento, pedindo a manifestação,_ a posi
ção, a decisão da Mesa, e, pela forma mais 
tradidonar do projetei de resolução já Corri -pa-
recer da Comissão de ConStitUição, Justiça 
e Odadania. Mas, a trajetória se complementa, 
Sr. Presidente, porque o requerimento, a ins
tâncias do Sr. Presidente da_Ca:sa, senador 
Nelson Carneiro, recebeu dO ·ilustre-19 Vice
Presidente ·do Senado, Senador Iram Saraiva, 
este_ parecer ·que tenho em mãos, e que me 
parece da maior importância. 

O requerimento~_ que é a segunda medida 
proposta com a mesma finaliQade da priri'leira, 
ainda que a simplificando, também teve um 
parecer favorável, agora d~do pelo Senador 
Iram Saraiva, como membro da Mesa Diretora, 
mais do que isso; como 1 o Vic_e-Pre.sldente 
do Senado. E o que diz o 1 ~ Vice-Presiden~e 
do Senado? Diz que; 

"Urge que a _Me_sa do Senado Federal 
se posicione a respeito de tão relev<:t~te 
tema, com base nos preceitos constitu
cionais_ dos arts_. J 02 e 103, _propondo 
a ação direta de inconstitucionalidade." 

Sr. Presidente, nós estamos, neste momen
to, perante um dos casos mais flagrantes -
se a decisão- não for tomãda pela Mesa -
de absoluta omissão; inércia e descaso. 

Faço esta manifestação _em plenário porque 
a fiz -ontem ao Presidente da Casa, pessoal
mente. 

Estamos pe-rãnte um fatO que diz respeito 
a 12 milhões de aposentados e penstonistas; 
estamos perante um fato que dtz respeito ao 
interesse e à preocupação de milhões de con
tribuintes da Previdência Soç_iªl. Nada tem ta~ 
manha abrangência neste País, em matéria 
de disposição normativa, do que um ato que 
altere a arrecadação, o recolhimento e valores 
de seguros e beneficias previdenciárlos. 

O Senado da República tem o direito e mais 
do-que isso, tem o dever, por força da Consti
tuição, -porque assim votamos- de argüir 
a inconstitucionalidade. E só cabe argüir a 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tri
bunal Federal. 

Oulií"álQumaS manifestações estranhas, por 
sinal, de alguns parlamentares- verdade seja 
dita ....,.... que não desta Casa, talvez iniciantes 
na ciência do direito, que ficaram apenas na 
introdução mas dela não tornaram conheci
metno pleno, que seria a ·mesma Coisa derru~ 
bar a medida ou promover a declaração de 
inconstitucionalidade da medida. Isso é wn 
prímarlsmo, Sr. Presidente, que realmente 
preocupa. 

;... declaração de inconstituciona1idade faria 
com que a medida se tornasse inexistente. 
É aquela velha história de que o ato com trân
sito em julgado faz do preto branco, e do qua
drado redondo. Declara a absoluta nulidade, 
ab im"tío, Sr. Presidente. POrtanto~ cessa qual
quer eficácia que possa ter tido e invalida a 
decisão, e desautoriza a possibilidade de reno
vação, mesmo maquiada da disposição. E 
alerta O Poder qecutivo para os pontos confli
~ntes _çgrn a Constituição. Essa é a valia. 

E mal disseram, por outro aspecto, que a 
decisão nossa, se fosse ba_seada em _conflito 
CQm a COnstituição, também seria declarando 
a inconstitucionalidade. Mas não decretamos 
a inconstitucionalidade, Sr. Presidente. ESta 
Casa, até, pode entendE:r, que derruba uma 
PospoSta invoCando a inconstituciori.alidade. 
Mas quem dirá da inconstitucionalidade é só 
o Poder Judiciário, e no Poder Judiciário_ só 
O Supremo Tribuncil Federal. I:: o que diz aqui, 
como um elemento fundamental da ordem 
públicajwidica de uma sociedade organizada. 
É o ·que diz a Constituição que votámOS e 

-ajudamos a escrever. 
Então, neste momento, só temos um cami

nho, Sr. Presidente; ou nos omitirmos, lamen
tável e lastimavelmente, e deixar que corra 
o processo - e ninguém sabe o tempo mais 
inteligente e mais hábil, e talvez, até, mais efi
caz do que nós, com o nosso silêncio_- e 
invalide a propositura inconstitucional do Po
der Executivo - e isso seria, realmente, uma 
declaração lamentável de descaso com a so
dedade, de desrespeito com as inquietações 
dos contribuintes e de desapreço pela situação 
de pobreza, de miséria dos nossos aposen
tados e_ pensionistas - ou, efetivamente, to
mamos uma posição. E tomando a posição, 
fazeinos com que esta Casa valorize o dispo

- sitivo constitudona1, que está aqui para ser 
usado e não apenas para ser mostrado; em 
matéria de Dire_ito Constituc:;ional Comparado, 

--Quando chegarem delegações visitantes, mos-
trando como somos democratas e como fize
mos uma Constituição aperfeiçoada, liberal_e 
extrer'náffiente instrumentalizada para defen
dei a sociedade. Ou é para usar, ou é para 
o arquivo morto da história juridica brasOeira. 
Nunca foi tão op9rtuna a sua utilização. 

E mai_.s, Sr. Pre§i!dente, o que me traz à tribu
na, depois desse histórico, dessa n"arrativa e 
d~.d~crição é a cobrança para que fique_ 
registrado junto à ~sa da Casa, porque a 

ela compete a responsabilidade; pode trans:. 
feíir ao Plenârro- o projeto de resoluçao; para 
que a decisão seja do coletivo. Agora, a com
petência de dicidir, a legitimidade ativa, ilos 
termos de Ponte_s de Miranda, processualrrlen
te falando, para agir, é da Mesa. Ela é quem 
pode e deve decidir se vai ou não agir, e o 
parecer do seu ilustre integrante, a quem foi 
dada a competência de ser o relator, o 1 ~ vice
presidente, não foi apenas de dize1 da .:.:cmstitu
donalidade da posposta, foi mais; de reco
mendar peremptoriamente que agisse, que 
atuasse, que fiZesse va1er a sua competência, 
e que ela se fizesse va1er em termos políticos 
e de respeitabilidade perante a sociedade. --

Está aí a decisão, a proposta do presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça, e Oda
dania, está aí a ufgência imperativa ditada pela 
Sodedaâe. E é por isso, Sr. Presidente, que_ 
ao "encerrar, já que me parece bem objetiva 
a questão, eu_ solicito-de V. Ex", pondero a 
V. Ex" que leve ao Sr. Presidente e aos-demaiS 
pares integrantes da Mesa, o apelo e it -cobran
ça, a crinclamação e__ a exigência, a ponde
ração e a reclamação. 

Sr. Presidente, nove dias passados, com 
dois pareceres de larga fundamentação; se 
tempo nâõ Tof suficiente para que se agisse, 
não sei quando haverá tempo para que não 
P.ercamos otemp'o em facé da própria história. 
E essa a cobrança, Sr. Presidente, é essa a 
porideraÇ:ão. 

Espero que a Mesa, em nome de todos nós, 
ou delegue ao Plenário para qúe ele delibere, 
e seria o proJetO de resolução que é a forma 
mais sofiSticada, meno-s obJetiva e menos dire
fu, cOmo o assunto requer, ou, então, assuma, 
Sr. Presidente; está em tempo de assumir a 
competência que a Constituição lhe deu para 
argüir essa gravosa, evidente, flagrante e pri
mitiva- insconstitucionalidade que está por vá~ 
rias vezes escrita e inserida no texto da Medida 
Provisória n~ 63. É só, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa deve ao nobre Senador Carlos Chia
re11i uma breve exp11cação. 

Lamentavelmente,_ o Presidente da Casa 
não se encontra presidindo a sessão, mas pos
so dizer ao nobre Sénadõr Carlos Chi_a_re!U, 
que V. Ex' adotou dois caminhos, vamos dizer, 
processuais: um projeto de resolução que foi 
encaminhado, como V. Ex' disse muito bem, 
à Comissão de Constituição, Justiça e Çidada
nia, que lhe deu pleno acolhimento, no sentido 
de um projeto de resolução que regulamen
tasse a tramitação da matéria, alterando o pro
jeto de resolução anterior, que regula essa tra
mitação das Medidas Provisórias e, logo em 
seguida, o requerimento pedindo o atO da Me
sa. 

ComO V. Ex" acentuou a urgência o Presi
dente Nelson Carneiro cQnVocou uma reuniãõ 
extraordinária da Mesa qUe se realizou ontem 
- o dia normal de reunião seria, amanhã, 
quinta-feria- e rlessa reuOiaO; o nobre Sena
dor Iram Saraiva, já tendo sido designado para 
Relator-da M-esa, uma-vei que havia um pare
cer da Com~o de Constit~ição, Justiça e 
Qdadania, apresentou um brilhante parecer 
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a que V. ~ se refere. A Mesa, unanimemente, 
aprovou o conteúdo do parecer, mas ai surgiu 
uma preliminar sobre _o encaminhamento da 
matéria. Foi, em princípio, decidido que se 
a Mesa acolhess!'!' o requerimento que fosse 
enviado do plenário. Foi então proj>osta-unia 
emenda nesse s_entido, mas a Mesa acabou 
decidindo por maioria - como V. Bc.- sabe 
a Mesa é um colegiado- que o assunto seria 
objeto é ,_:onsideração do Plenário, após uma 
conversão da matéri;;t em projeto de resolu-
ção. _ 

Essa é a explicação que poderia dar a V. 
Br.', aliás, divulgando o que se vef1ficou na 
sessão da Mesa 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, para urna breve comunicação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PAPara uma comunicação)-:- Sr. Presidente, 
Srs. Senadore.s, tinha acabado de ler uma co~ 
municação do_ Presidente do Sindicato dos-· 
Servidores do Legislativ:o, portanto do SenªdP 
e da Câmara, e também <!o Tribunal de Contas 
da União, quando pouco depois me dirigi ao 
meu Gabinete e aconte<::eu um fato que eu 
gostaria que a Casa meditasse sobre o fato 
em si. 

Estava eu no Gabinefe com os meus auxilia~ 
res trabalhando, quando à minha sala próxima 
encontro, creio que um servidor aqui da Casa, 
aliciando os trabalhadores para fazerem greve. 
Eu achei que aquilo era um abuso, pelo menos 
uma falta de polidez muito grande, estando 
eu no meu Gabinete não ser procurado por 
um servidor da Casa para dizer quer iria lá, 
e entrar como se aquilo fosse uma casa aberta 
a qualquer um, aliás, em muitos casos é mes~ 
mo, para vendas de doces, para a venda cüsso, 
daquilo e aquilo o mais, mas eu acho_ que 
é uma falta de polidez o Senador da República, 
que é o titular daquele Gabinete, não sequer 
contactado pelo servidor para dizer que vai 
lá para convidar pessoas para fazerem a greve. 

Ora eu tenho uin passado de Ministro do 
Trabalho, no perí:odo em que o regime era 
autoritário, e sempre recebia as pessoas, de~ 
pois como Minlstro da Previdênc_ia, em _pleno 
pós-operatório em que me encontrava recebi 
grevistas e conversei. Agora, o que eu não 
posso entender se falte a esse mínimo de poli~ 
dez; em me dirigi depois ao Presidente do 
Sindicato e nã.o flii feliz, o resultado nã_o foi 
bom. De maneira que eu quero saber, inclu
sive respeitosamente, da Mesa desta Casa se 
há autorização, por parte da Mesa, de que os 
Gabinetes dos Senadores, sem __ neobuma co
municação ao Senador, sejam visitados pelos 
chamados "comandos de mobílização" para 
fazer a greve dos servidores do Legislativo. 

Vivemos aqui, até agora, muito bem. E con
sidero, Sr. Presdeinte, que é extremam_~nte im
portante que se concretize aquilo que é uma 
conquista e para a qual me bati. Os Anais 
da Casa devem provar que, já há muito tempo, 
eu falava na necessidade, inclusive, de os s_ervi~ 
dores públicos terem um instrumentp de luta 
em seu favor, porque eram aqueles que não -
possuíam voz nem voto. Agora, o que não 

posso ent~nder, também, é que se faça isso 
sem esse mínimo de polidez a que me estou 
referindo, quando. s.e trata de urn Senador que 
deve .receber uma pessoa para pedir que vá 
até seu Gabinete conversar com seus funcio
nários. Já seria uma liberalidade muitO grande, 
porque estamos Já em nosso trabalho, ter que 
interromper o trabalho ... Imagine-se, a qual
quer momento, todas as repartições aqui se
reni interrompidas para esse fim. 

.t\r_gurr'lentou comigo o Presidente do Sindi
cato que não teria como, então, fazer comuni
cação aos· seus sindicalizados . .Não tem razão: 
El.l mesmo, quando chegava à Casa, às 9 ho~ 
ras da manhã, havia uma moça, que acredito 
ser uma funcionária da Casa, distribUü1d_o es
ses papéis à entrada_ do elevador. Era P~rte_ita
ménte possível isso, Não precisaria natural
mente chegar a ir a cada Gabinete tra(ar desse 
assunto, por_que, de qualquer modo, me pare
ce _que é algo que exorbita em relaçã9 ao 
direlto de quem está exercendo um trabalho 
pelo sindicato. _ . _ _ 
~nâo tenho nenhum tipo de preconceito 

contra o sindicato, já disse. Fui Ministro do 
Trabalho, da Previdência-, votei por essa maté
ria na ConstitUinte, -rnas:acho que, entre o direi
to e o exerdcto do dir:eito, deve haver, pelo 
mênos~ ·o respeito em relação-àqueles que 
devem sei respeiiados no exercício- dif sua 
-função. 

Eritão; --a comunicação que eu faÇO_ é, a? 
mesmo tempo, uma solicitação para que a 
Mesa_ informe se parte da Direção da Mesa 
essa aUtOrização; _qUe eu entendo _que é um 
desrespeito, na m~dida em que não seja antes 
previamente, portanto, contactado o Senador. 

- Durante o discurso o Sr. Jarbas Passa~ 
~- rinho o Sr: Pompeu de Sousa, 3P Secre-

tário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 1 P ilice
Pr_esidente. 

O SR. ~:'RESIDENTE (Iram Saraiva) -Se~ 
nadar Jarbas Passarinho, ao que consta, nós 
poc;lemos informar a V. EX" que a autorização 
não parte da Mesa. A presidência acolhe à 
reclamação de V. Sr Assim, amanhã, pela 
manhã, por volta das 11 horas, a Mesa estara 
reunida, quando, então, levaremos atê aquele 
Colegiada as colocações de V. Ex" para que 
providências sejam tomadas. 

O Sr. Iram Saraiva, 1~ Vlce-Presidente, 
deiXa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
naldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃ.O (PMDB -
RO. Pronuncia-o seguinte discurso.)- Sr. pre~ 
sidente, Srs. Senado.res, Q que me traz à tribu
na, nesta tarde, não é um problema novo. Es
tamos sentindo hoje, no Brasil, além de vários 

_ problemas, mais um que me parece da maior 
.gravidade, é o problema do abastecimento do 
álcool, do álco6f anldro. Hoje, tOdo o Brasil 
está sofrendo pe!a falta de abastecim~to. 

É do _conhecimento da Casa ~ de toda a 
Nãção que, em tempos passados, sofreu, co
mo o Mundo, a crise do petróleo, e, em conse
qüência, o aumento do preço do baml do pe
tróleo. A economia l;>rasileira, também, a_partir 
daí, começou a de!Jringolar; riãci houve _rT1_ais 
acerto, procurou-se o combustíVel alternativo, 
e o Brasil, mais que rapidamente, o encontrou. 
EncoOtrou-o no álcool, subproduto da cana
de-açúcar. Criou-se um Programa e até hoje, 
por interesses que não sabemos quais são, 
esse Programa vem Seildo torpedeado_. Não 
saPemos a quem interessa, o ;;iicool, know
how brasileiro, produzido aqui, com tecno
logia nossa, não pagãinos cüvisas e sofre da 
Petr_obrás, das autoridades responsáveis o 
maiOr boicote. Não dá para entender. Enquan
to o Brasil precisa não-gastar diVisas, insiste-se 
em .aumentar a compra de petróleo Já fora, 
insiste-se em penalizar a produção do álc_o_o], 
criando obstácu1os e, o que é mais grave, Sr. 
Pres_idente e _Srs. Senadores, criados pelo pr9-
prio- GoVerno, Criªdos~ -pela própria Petrobrás. 

Hoje, os Jornais do meu Estado trazem em 
primeira pági~a a falta de álcool em Rondônia, 
todas as c_idad~s. do norte a sul e do leste 
a .oeste, Sofrem pelo não abastecimento -do 
~çqol anidro em Rondônia. Não é: possível 
mais continuar assim. É preciso que o Gover
no le~.a sériO esse problema. É preciso que 
o Governo diga o que quer com relação ao 
Programa _do Alcool. _Não é mais admissível 
qUe o Brasil continue insistindo em acabar 
çom o Pr_og"rama do Álcool, que o Brasil hoje 
- e tive-mos uma reportagem, de um jornal 
americano, onde o Presidente Bush, ao_ dirigir 
wn automÇ>vel movidp a álcool, aprovou a sua 
tecnologia- que o Brasil insista, que o_Gover· 
no insista em acabar com a produção dos 
carros movidOs a álcool, em acaDar com a 
produção do álcool. __ __ _ 

Então, Sr. P.residente e Srs. SenaQores, pre
cisamos saber o que é que este Governo real
mente quer. 

Distribuíram-se, em todo o P:ais__,_ postos de 
distn'buição de álcool, a maioria dos autQm6-

_Vels deSte País é movida a álcool, no entanto, 
o Governo_, sem respeitar os propri~áiios des
ses mesmos _automóveis, começa a criar pro
blemas no abastecimento, 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite 
v. EX' um aparte? 

O ~R. RONALD~ ARAGAO-:-- pois não. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente 
Senador Ronaldo Aragão, fui, na Câmara dos 
Deputados, um daqueles que lutaram para a 
implantação do Programa do Álcool no Brasil. 
Defendia e_u a formação e a criaÇao de_ uma 
alternativa energética que nos ·pudesse Jiberar, 
d~ certa forma, da dependência externa, da 
dependência das 7 irmãs, para que pudés
semos nós, que já tínhamos alguma expe
riência nisso quandO da II Guerra _ _Mu_ndial, 
quando usilnios, naquela oportlinidclde, o ál
cool anidro, desenvolver UfDa tecnologia nãos 
só para a produção de álcool em volume ne
cessário para o nosso consumo interno, como 
também um motor para o uso do álcool. A 
Nação brasileira, como um todo, se mobilizou 
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e o Brasil produziu o mais sério programa Brilsii, qi.le"já desenvolveu a sua indústria dO 
energético da década passada e desta, que álcool, o Programa do Álcool. através de uma 
foi o Proálcool. Agora, nobre Senador Ronaldo rofd_ia_~letrônlca, quer destruir essa mesma 
Aragão, consolidado este programa, quando indústria. EnquantO os países desenvolvidos 
aparentemente há sobra d_e_ petrói_eo no m_er- procuram introduzir o álcool como combus
cado internacional, o que se verifica? Querem tíVel, o Brasil quer, e rePito, não sei a quem 
simplesmente sucatear a indústria alcooleira interessa, quer acabar com essa indústria, 
brasileira, como se a produção de álcool fosse Hoje estamos vendo em todos os Estados 
tão-somente para o consumo em automóveis, da Federação, como num passe de mágica, 
esquecendo-se de que existe também a indús- como se estivéssemos orquestrando essa falta 
tria de alcoolquírnica, de alta -rentabilitadáde,-- -de álcool, como se fosse deliberadamente pro
de alta produtividade, como_é_ a indústria pe~- gramado, estamos vendo a desestimulação 
troquímica. Juntem-Se a isso os erros com não só dos proprietários de automóveis moví
que se iniciou esse Programa. Àquela época, dos a álcool com outras indústrias que depen
es produtores de álcool não podiam consumir dem -do álcool, e não vemos nenhuma autori
a próprio álcool que produziam; o álcool foi dade da Pt.:trobrás, nenhuma autoridade do 
o combustível que mais passeou por este País Goverõo responsável pelo abastecimento se 
e, por isso, ficou enc;?;~recido, teve seus preços pronunciar a respeito. 
aumentados. O que faz agorã o Instituto do 
Açúcar e do Álcool? Não libera as cotas neces- 0 $r, Jutahy Magalhães - Permite V.-
sárias às empresas alcooleiras para que pro- ~ um_.aparte? 
duzam em toda sua plenitude, em todo seu ó-SR. RONALDO ARAGÃO - OuÇo 
potencial; fica a liberar cotas de álcool que V. _Ex• com prazer. 
estão a 50% aquém- da sua capacidade_ d"e 0 Sr. Jut3hy-Magalhães _ Nobre Sena
produção. E essas indústrias ficam sufocadas, dor Ronaldo Aragão, v. Ex', mats uma vez, 
porque não podem produzir aquilo para o qual traz ao debate assunto que é do nosso- dia ..a-
elas se prepararam. Além do mais, vamos dar dia e do interesse de todo 0 País, praticamente 
wn exemplo, produzem-se 4 milhões de litros de todos os_brasileiros. Para mim, p_este instan-
de álcool. O 1M lhe concede 2 milhões_e SOO; te, não imporia buscar as razões de críticas 
recolhe 500 e deixa 1 milhão de litros d_e álcool ao Proálcool pelo desperdício de recursos que, 
depositados na própria produtora, que fica, até certo ponto, representou, não por culpa 
assim, impedida de continuar a produzir, por- do Programa, mas por culpa daqueles que 
que não tem onde estocar o produto. Agora, procuraram aplicar os subsídios e os aplica-
veja bem, nobre Senador, os Estados Unidos ram mal, devido a essa mania, no Brasi1, de 
pretendem substituir o chumbo tetredila pelo desperdício dos re<:ursoS públicos, para aten-
álcool, usando nas__ mesmas proporções em der a alguns objetivos_ que não aqueles econô-
que usamos com a gasolina. Os Estados Uni~ micos a que se propôs 0 Programa. JVLas, nesta 
dos, agora, declaram que querem desenvolver hora, temos que esquecer. Poderíamos, no 
a sua indústria automobilística alcooleira para momento próprio, buscar os culpados, mas 
acabar com a poluição do chumbo tetredha hoje verificamos que 0 Programa foi vitorioso, 
e da gasoUna consumida nos seus automó- verificamos -que a subst_it_uição do petróleo, 
veis. E o Brasil, não se sabe por que, simples- que _estava dificil naquele momento, e a nossa 
mente quer sucatear a sua indústria e sucatear independência nesse setor de uma politica 
esses automóveis, esses meios de transporte, energética bem feita, representou o êxito do 
esses veículos que foram feitos com mOtores Proálcool. Falta neste momento, e aqui deba-
para o álcool que se adaptaram a essas dr- temos com 0 Ministro_ das Minas e Energia 
cunstãncias, provocando prejuízos inestimá- uma verdadeira política energética neste País. 
veis àqueles que _ac_re_ditaram no Proálcool. Não sabemos 0 que se está tentando fazer. 
Sou um defensor do Proálcool. O Proálc-ool Nós, brasileiros, consumidores, não podemos 
tem que sobreviver e deve sobreviver. O Pr:oál- programar nossas atividades, porque não sa-
cool foi um grito de liberdade, um grito de bemos que mudanças 0 Governo pretende 
libertação do brasileiro a sete mãos, aquelas fazer no programa energético do_ País. Judo 
que nos estrangulavam e faziam com que o foi dirigido para quê? Para aumentar a produ-
nosso endividamento fosse cada vez. maior ção do .. carro a_ álcool. T adas as condições 
na aquisição de petróleo. Parabenizo V. Ex" foram dadas dentro de números estatísticos, 
por abordar o assunto nesta tarde. Sou, como· númerOs te<:nicamente levantados na diferen-
V. ~. defensor do Proálcool e defensor _d__a -ça de consumo de álcool e de gasolina pelos
brasilidade, defensor da tecnologia nacional. motores, portanto, na diferença de preço que 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade
ço ao nobre Sehador FrancisCO _Rollemberg 
pelo aparte oportuno, que traz a este meu dis
curso mais esdarecimentos. Onde há, repito 
esta pergunta, e a quem interessa, corno dlsse 
muito bem V. Ex", o sucatearnento da indústria 
alcooleira? A quem interessa o sucateamehto 
da indústria alcoolquímica enquanto estamos 
preocupados em diminuir a poluição do meio 
ambiente, enquanto estamos procurando me
lhorar as condições de vida do Planeta? O 

deveria ser estabelecida entre o álcool e a ga
solina. Agora es:;as çois?S estão mudando e 
eili-- prejuízO daqueles mais de dois milhões 
de cQnsumidores de carro a álcool do País. 
fstO ·e désperdícío de recursos e de recursos 
que não são tão grandes assim neste País. 

E- riáo temos essa política. V. Ext faz bem 
em Verberar. Vamos-estabelecer um governo 
sério, temos que estabelecer uma política sé
ria, pela qual cada brasileiro tenha condições 
de saber o que pode fazer no futuro, como 
defender os seus poucos recursos. Carro hoje 

não- é Supérfluo, ê n·ecessidade. Seria jogar 
fora recursus comprar um carro a álcool que 
daqui a pouco pode ser sucata, como disse 
o nobre Senador Francisco Rollemberg. Nin
guém -pensa nO qLie pode representar de pre
juízo -para urna população, para mais de mf· 
lhões ae cõnsunildõre:;L Isto é falta de Gover
no, é falta de programa. Então, vamos aqui 
lutar. Vou mais urna vez afirmar a V. Ex': toma
ra que estejam escutando lá o seu discurso, 
para ver se alguém leva a sério o que aqui 
é dito. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade
ço a V. Ex" pelo aparte, nobre Senador Jutahy 
Magalhães, sempre com muita substància e 
dizendo, como disse V. EX<': a polítiCa- ener-
gé~ica, -- -- , - _ __ -

E de se perguntar: qual a politica que tem 
o Gove.mo? Não -tem uma polític8. agrícola, 
não tem lll11a política energética, não tem uma 
politica fina-nceira, nãO tem uma pOlítica eco
nômica. Qual a política que tem este Governo? 
Diz muito bemo_nobre Senador Jutahy Maga
lhães: "tem a política fisiológica ... E aqui eu 
me recordo, embora o Governo esteja nO fun 
de governo só bate na porta vento, é preciso, 
nobre Senador, um Governo responsável, que 
o Governo diga o que quer com relação à 
política energética, com relação à política do 
álcooL Não é possível que a sociedade brasi
leira continUe sendo massa de_ manobra e nã_o 
se tome uma posição. 

O Sr. Edison LoW.o- Permite v_. Ex" uin 
aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço 
o nobre Senador Edison Lobão~ 

O S:r. Edison Lobão - Nobre Senador 
Ronaldo Aragão, concordo inteiramente com 
V. Ex> no que diz ~:espeito ao Proálcool em 
nosso País. Estou solidário. Foi um dos gran
des projeto_s criados neste País - e diga-se 
até em defesa __ dQ regime militar -, criª-4_o 
pelo regime militar. Agora temos o apoio do 
nosso nobre Senador Ju_tahy Magalhães ao 
Pfograma dÕ Á.lcõcil. Apenas náo disse que 
tinha sido do regime militar. 

OSR. RONALDO ARAGÃO -Mas nem 
tudo feito pelo regime rnilttar foi maU. Houve 
algumas coisas boas. 

O Sr. Edison Lobão- PenSO que o-Go~ 
verno atuaJ não tem culpa das coisas _que estão 
acontecendo. É preciso que haja, de fato, Uma 
solução, uma orientação para esse tipo de po
lítica, e não- está havendo. O Governo já rece
beu o País com as dificuldades que existem, 
ou seja, com o déficit produzido pelo Proál
cool. O mundo inteiro hoje se preocupa com 
essa questão. Aiilda há pouco pariicTPava· de 
uma conferência numa Comissão da Câmara; 
a que compareceram o Presidente da_ Coper
sucar e algumas autoridades do setor. Um 
professor do Rio de Janeiro, especialista nesta 
matéria, nos jnforrnava que o M.ercado Co
mum Europeu ~tá gastando hoje cerca de 
100 milhões de dólares, por ano, numa pes
quisa para se chegar a uma fonte alternativa 
de energia, notadamente no setor do álcool, 
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na Europa. Então, verific~-se que aquilo que 
eles estão procurando lá ê o que estamos pra
ticando aqui. Na Europe1, eles dão valor a _algu
ma coisa aqui criada a que não estamos dando 
o valor necessário. Por outro lado, 9 problema 
do subsídio - ouvi também uma explicação, 
e vi um gráfico, naquela reunião, segundo o 
qual o sobsídio concedido pelo Governo é 
quase nenhum. Houve Ll01 subsídio no.come
ço da implantação do Proák:ool, que ~ de 
50% sobre a parte financiada pelo Governo. 
O Gaverno financíava 70% e subsidiava 50%_ 
dos 70. O resultado final disso é que o lucrá 
das empresas se mede em tomo de 7%. Ini
cialmente 3,5%, hoje 7%, quando tocta a 
indústria, como mêdia e como regra, produz 
um lucro anual de 8% a J 0%. Signlfica que 
o Proálcool está produzindo com um lucro 
menor do que as indústrias de L.lliJ mo-do geral. 
E nos dois últimos dias o que vlmos? O Presi~ 
dente dos Estados Unidos interessado em_ in
troduzir o álcoQJ no sistema energético dos 
Estad_os Unidos. Por quê? Porque é a grande 
solução para o combate à pOll..lição. De fato,
V. Ext tem toda razão. Temos que levar isto 
mais a sério e temQS que preservar a política 
do álcool em noso País. Congratulo-me com 
V. Ex- pela inidativa de -trazer este problema 
ao Plenério do _Senªdo Federal. 

ses em jogo, ·querem destruir o Proâlcoo!. Nà.o 
podemos destruir uma energia que construí
mos. Quando estive nos Estados Unidos, em 
_1970, a convite do governo americano, todo 
mundo me perguntava como era o Proálcool. 
Nos Estados Unidos não se falava nisso e no 
Brasil já se_ produzia álcool pelo Proálcoal. De 
forma que, nobre Senador Ronaldo Aragão, 

. vamos dar continuidade a este trabalho e .não 
vamos permitir que aqueles que querem des-
truir o _Proálcool yençam essa batalha. _ 

' O SR. RONALDO J\RA.GÃO - Obriga· 
·do a V. Ex", por este aparte: V. Ex!' me traz 
um dado novo quando diz que o primeiro em
préstimo feito para o álcool não foi para o 
Proálcoof. fsto é muito sério, é preciso _que 
se apure. No nosso entendimento, precisa-se 
de uma fiscalização, que o Góvemo fiscalize 
os recurs_os canarízados para o Proálcool. Isto 
sim, é preciso - uma fiscalização séria e ho
nesta. E que se ten!ia no Proálcool_a ~lvação 
desta Nação ... 

O Sr. Odaclr Soares - PermitaAme V. 
Ex" ~m aparte? 

O SR- RONALDO ARAGÃO - Ouço 
V. Ex' caril prazer. 

O Sr. Odadr Soares - Congratulo~me 
c::ôm V. Ex• ê- fame_nto que o Programa do 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Álcool não venha_ recebendo do Governo o 
Nobre Senador Ronaldo Aragão, a Presidência apoia necessário, o apoio tmprescindível que 
esclarece a V. Ex- que o seu tempo fói enc:e.r:::... _ necesSit&ria. rece_ber, até_ porque o Brasil, na 
rado há 3 minutos. _____ crise energética, foi o único País a dar resposta 

OSR RONALDOARAGÃO-Com:lui~ nova à problemática, criando úm p~ograma_ 
rei, Sr. P~esidente. _ , especial, um programa interno que não de-

Agradeço ao nobre Senador Edison Lpl?b_o_,_-- pende da exportação de divisas, um programa 
pelo substancioso aparte e 0 incorporo ao VJ.1otioso~ exitoso. N.o entanto, o que se t.;am 
meu pronunciamento, dizendo que 0 Progra- Vísto ãO longo ao tempo é esse Programa ser 
ma do Álcool precisa de uma defesa, quando S:Oiapado nas suas bases, não se permitindo 
todo 0 Mundo está procurando incorporar à que o País consolide o programa e consolide, 
sua.~--

O Sr. Afonso Sancho - Çom a pel}Tlis
são do Presidente, V. Ex' ni.e pel1"11ite um apar
te? 

O SR. ROI'I!t.LDO ARA.GÃO- Não pos
so deOcar de ouvir o nobre Representante do 
Ceará, com a aqo.iescência da Me:sa. '(enho 
certeza de que a Mesa dará 

Ouço V. Ex", com muito prazer, nobre Sena, 
dor Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancbo - Com relação 
ao Proâlcool, desde o inicia existe, vamos di
zer, uma sabotagem para que não lhe seja 
dada continuidade. Sabe_mos que o primeiro 
empréstimo para o Proálcool, que veio da ln~ 
glaterra, não foi aplicado nesse Programa, e 
daí por diante, nota-se que pessoas interes
sadas em destruir o_Proálcool dão fartas entre_
vistas. Devemos defender esse Programa, co
mo se_ diz vulgannente. "com unhas e dentes". 
Por quê? Porque só a vasta e generosa m~o
de--obra que o Proâlcool proporciona aos bra
sileiros já é um argumento que deve s_er exami
nado, resguardado com muita _cautela. De for
ma que congratulo-me com V. Ex' quando 
levanta problema de grande significação. De
vemos trabalhar,__n.ão devemos esmorecer 
com a campanha, porque há grandeS interes-

inclusive, as iniciativas ec_onômicas que foram 
tomadas nesse campa. Congratulo-me, repito 
cOní V. Ex' oportunidade do seu pronunCia
mento e pela maneira como o fou.. 

O SR. RONALDO ARA.GÃO- Agrade· 
ç:o a_ V. Ex', nob(e Senador Odadr Soares, 

__ pelo aparte substai1cfosa qu_e dá ao meu dis
curso. É necessário seriedade na Administra· 
ção Põ.bHCã, no ú6v-emo; é necessário fiscali
zação, para que tenhamos no Proálcool a solu-:. 
ção do problema de combustível no Brasil. 

Eram· estaS as ri1íilhas considerações, Sr. 
-Presidente, Srs._ Sén~dores. (Muito. bem! Pal

mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência lembra aos Srs. Senadores 
que o_ CongressO Nacional está convocado 
para uma sessão conjunta a realizar-se, hoje, 
às 18 horas e 10 minUtos, na -câiriru-_p- dos 
Deputados. A sessáo cOmeçará pela votação 
do veto ao projeto de lei do Senado que teve 
início ontem, mas não houve quorum. De 
modo que os Srs. Senado(es devem e~tar pre
sentes no início da sesSão. 

Nessa sessão também será apreciada a me
dida provisória sobre a greve. A relevânçl.;r da$ 
matérias justifica o apelo_ a<:S Srs. Senadores 

para que estejam presentes no início da ses~ 
são •. às- 1a- horas e 30 minutos. 

O --SR~ -PRESJDEt'iTE (Nelson Carneiro) 
- Sóbre a mesa, projetas que vão ser lidos 
pelo Sr. 1 ~Secretário. 

_ _5ã~ ~dos os_ seguintes 

PROJETO DE LEI DO SEN!\DO 
N• 14!1, DE 1969 

Dispõe sobre a remuneração das ca
dernetas de poupança e dã outras proVi
dências._ 

O COngresso Nacional décreta: 
Art 1 ~ As instituições financeiras autori

zadas a re<::eber depósitos d~ poup_ança livre, 
de pesso~as f!Sic:as e juridicas, pcderã.o aceitar 
depósito retroativo no 1 ~ dia úh1, após decor
ridos 1 (uró) rriês de permanência do depósito, 
toda~ a vez. que a data limite _da ça_demeta coin-. 
ddir com sábado~, domingos e f~riados ban
cários. - -

Art 2? Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. __ _ . 

Art. 3° Revog-:m-se: as 9_isp~sições em 
cOntrãrro. 

Justificação 

A caderneta de poupança, uma aplicação 
financeira de grand-e alcance social, gãrante_ 
a pessoas físiças-ejurídícasa atualização men
sal do valor monetário dos saldos. de depó
sitos, variando esta correção em· função da 
política econômica adotada pelo Governo. So~ 
bre o saldQ corrigído,Jncidém juros de 0,5% 
(cinco décifnos por cento) ao mês, cujo total 
é isento de iinposto de renda_ até o valor de 
NCz_$ 415,20 (quatrocentos e quinze cruz;;~.dos 
novos e vinte-centavos), conforme determinou 
a Lel h? 7 .'738, de 9 de março de l 989. 

Até 18 de março· de 1987 toda vez que a 
data limite ou dia-base da cademeta de pou
pança coincidisse com sábados, domingos ou 
feriados bancários, os aplk:adores podiam fa
zer depósitos no primeiro dia útil sem perder 
a correçã_o_mon~tárja e os juros sobre os sal
dos existentes na -conta. Com a CirCular nç 
·1.143, de 19 de março de 1967, da Diretor\a 
do Mercado de Capitais do Banco Central. foi 
determinado_às Sociedades de Crédito Imobi
liário, Associação de Poupança e Emprêstimo, 
Caixas Ecortômicãs que " ... quando o lnfcio 
de -perfOdo -corrido coincidir com sábados. do
mingos e feriados bancârlos, s.omente os de
pósitos, efetuados no dia útil imediatamente 
anterior serão computados para efeito de apu
ração do saldo m1nimo da conta para fins de 
remuneração". 

__ Esta determinaçélo, se mantida, permite ao 
Sisteina _cl.e Poupança e Empréstimos ret_er 
recursos da c:ornunid_ade, sem contrapartida 
de rendimentos, o_ que em uma conjUntura 
jnfl;;~c;:ionária penaliza, principalmente, aqueles 
milhares de depositantes que não podendo 
qlspor de seu capital nessas dilta.s, estão tam
bém privados de depositar suas economias 
na dat~ li_mite de suas contas. Portanto, apre
sentamos um projeto .simples, mas o sufiden
te para restaurar o princípio da justiça na admi-
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nistração da poupança de grande massa da 
população brasileira. . _ . 

Sala das_Sessões, 14 de ju_nho de 1989. 
-João Menezt!s. 

(À Comissão de AssUntos Econômi~ 
cos). 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 150, de 1989 - Comp1ementar 

Dispõe, nos termos do inciso DI do art. 
161 da Constituição Federal. sobre o 
acompanhamento, pelos beneficiários, 
do cálculo das quotas e da liberação das 
participaçõesprevi'stssnosarts. 157, 1~ 
e 159 da mesma Carta. 

O Congresso Na,çl~:mal decreta: _ 
Art. 19 Os Órgãos ou estabelecimentos 

que, em cada Estado e no Distrito Federal, 
centralizarem a documentação relativa aos re-:__ 
colhimentos dos impostos sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produw 
tos industrializados, feitos à rede arrecadadora 
federal, comunicarão à Secretaria de Fai~nda 
ou de finanças estadual ou do Distrito Fecteral 
o valor da arrecada,.ç;ãq. de ~ada lJ!TI àeJ;ses 
impostos, mensalmente, até o último dia útil 
do mês subseqüente, por estabelecimento ar~ 
recadador. 

§ 1 ~ Os órgãos ou estabelecimentos _que, 
em cada Estado e no Distrito Federal, ou na 
região Fiscal, centralizar o controle dOs 'recui-M -
sos arrecadados pelas instituições financeiras 
componentes da re4e arrecadadora federal, 
darão conheci_mento mensalmente às Secre
tarias de Fazenda ou de Finanças respectivas, 
até o último dia útil do mês seguinte, do valor 
dos impostos referidos neste artigo, por espé
cie e por estabelecimento arrecadador, corres
pondente ao repasse feito_ao_Banco do Brasil 
SI A, em Brasília, para_crédito na conta ''Receita 
da União. 

§ 2ç A participação dos Estados, Distrtto 
Federal, Municípios e Regiões ser_-lhes-á c:redi- _ 
tada diretamente os respectivos _Fundos, sem 
transitar pela conta "Receita da União", mas 
concomitante ao cré_d&? _d~§ta. 

§ 3o As Secretarias de Fazenda ou de Fi
nanças poderão conferir, junto à rede arreca
dadora, a veracidade_ das informações. ~ce
bidas. 

§ 4~ As Secretarias de Fazenda ou de Fi
nanças dos vários Estados e do Distrito Fede
ral sub:>idiarão o Tribunal de Loritas da Uniao 
com os dados relativos ao_ ilJlposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza e ao 
imposto sobre produtos industrializados, refe-
ridos nos parágrafos anteriores. 

e Centro-Oeste, à tonta dos recursos dos res-
pectivos Fundos. - -

§ 'r~ Os EstadOs, Distrito Federal, Munkí
p'ios e entidades financeiras das Regiões Nor
te, _Norde_ste e Centro-Oe:ste terão o prazo de 
60 (sesSenta) dias, a contar da publicação dos 
percentuais e coeficieil.tes, para os impugna
rem, mediante reclamação devidamente do~. 
comentada. 

§ 29 O Tribunal de Contas de. União apre
ciará as impugnações em 3 (três) meses, no 
ril~mQ,_ e, em cãso- de provimento, republi
~ará os valores definitivos. -

-§ J?-- Enquanto não -publicados oS valOres 
_<je(i_l'lillvos, o Banco d_o Brasil S/ A, sem prejuízo 
do efeito retroativo destes, continuará a efetuar 
os créditos-ao·s interessados com base na rela
ção dOs percentuais e Coeficientes divulgadoS 
pelo Tnbunal, embora parcialmente impug

·nad.a. 
Art. 3ç Os órgãos federais encarregados 

do lanÇamento do Imposto T erritoriãf R,ural 
_ encaminharão à J?refei1úr_a de cada M1,micípio 
a rela~o dos contribuinte~ e imóveis lançados 
em cada exercício, na ___ respectiva jurisdição, 
até o_mês de julho correspondente. 

· § 1" Os órgãos federais incumbidos do 
-controle da arrec;ada_çã_Q_do imposto enviarão 
ao Banco do Brasil S/A, em Brasília, mensal
mente, a relação dos recolhimentos, ordena
dos por municípiOs de origem do fmPveJ a 
que se referem. 

§ 2° 0_6anC_o do BraSil SI A. ao escriturar 
na Collta "Receita da União", os recursos pro
_venientes do linposto Territorial Rural, deles 
destacará o percentual de 50% ( cinqüenta por 
centQ).. que manterá erO. Conta transitóri_a, _In
dexada pelo valor da OTN fisçal, a fun de que; 
Com b:ise na comunicação prevista no pará
grafo anterior, faça sua distribuição aos vários 

_.M~:Jnlcípios, mediante crédito em conta 'espe-
dal_destes. _ 

.§ 39. O Banco do Brasil S/A, logo após 
efetuar os créditos mencionados no parágrafo 
ariterior, e)cpedlrá aviso aOS Municípios intereS-
sados, acompa"nhado da relação discrimina-
tiva recebida do órgão federal encarregado 
do Controle da arrecadação, _ 

Art. 4~ O Banco do Brasil S/ A, corno insti
tuição que centraliza a conta "Receita da 
União", fará publicar no Diário Oftc:ial da 
União,dos Estados e do Distrito- Federal, em 
relação a cada imposto sujeito a partilha entre 
as "váriaS entidades governamentais, o valor 
-~a arrecadação bruta, das restituições, da arre
cadação líquida e dos valores distribuídos aos 
beneficiários no mês ãflterior. 

Parágrafo único. !:: vedãda, para efeito de 
cálculo _das participações dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios na reCeita dos impostos, 
a dedução de quaisquer parcelas da arreca
dação líquida referida neste artigo. 

Art 2<> O Tribunal de_ Contas da_União pu
blicará, até o final de cada ano, no Diário 
Oficial e no dos Estados e_do_O_istrito Federal, 
os percentuais e_ os coefkien_tes destinados 
ao cálculo das parcelas que deverão ser entre
gues, mensalmente. no ario seguinte, aos Es-_ 
tados, Distrito Federal, Municípfos·e às entida
des financeiras das Regiõês Norte, Nordeste 

. Arl _se_· As repartições· fiscais e_staduais e 
municipais, inclusive do Distrito Federal, po
.d~(~O exigir aos_respectiVos coryfrib_uintes 

___ comprovação do pagamento de imPOstos de 
cuja r~ceita participem, relativamente aos va
lores lançados pelo órQclo competente ou que 

constem .corno apurados na escrita fiscal ou 
cornerctat dos interessados. -

Parágrafo único. A ocorrência de atrasos 
no recolhimento do imposto devido deverá 
_s~r comunicada ao órgão competente da ad
ministração fis_cal_ federal ou estadual. 

Art. 6~ Nas ações fiscais relativas aos im
postos de sua competência, os Estados, Dis
trito Federal e Municípios -diligenciarão no sen
tido de verificar se dos fatos nelas apurãdos 
decorrem insuficiências no pagamento de im
posto de que tel)ham participação e, em caso 
afirmativo, enviarão aos órgãos federais e esta
duais competentes as peças comprobatórias 

-ae que díspuserem. -- - -
Parágrafo único. O fiscal federa! ou esta

dual dará, em resposta, o resultado das dili
gênCias que émpreender, inclusive julgamen
to finar do processo eventualmente instaurado. 

Art 7o Os órgãos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios incumbidos da co

_.brança executiva de débitos fiscais _poderão 
encarregar-sé, _também, da cobrança execu-. 
tiva dos impostos de cuja receita participem 
as l,lnldades g:o1fernamentai:;;; que represen-
tam. -

Parágt'afo:YUnico. · _Para os fins deste artigo, 
os órgãos incumbidos da inscrição da divida 
oriunda de impostos de que participem outras 
enUdades governamentais fornecerão a__ estas 
as certidões netessárias ao ajuizamento da 
correspondente ação executiva, _além de as 
subsidiarem com_ estatísticas. relativas às ins
crições existentes no -âmbito do respectivo Es-
tado, Dt~trito Fe'df:ral ou Município. _ 

Art. so Aplica-se, em relaçáo aos -impos
tos que a União âecretar com base em sua 
COmpetência residual, o dispostO nesta lei para 
í_mpostos cujo critério de participação a eles 
se assemelhe. -

Art. 9" O acompanhamento,_ pelos Muni
cípios, do cálculo das quotas e da liberação 
da partici_paç_ão que tiverem nos im'postos fe
derais e estaduais sei'á feito segundo as mes_~ 
ITias regras estabeleéídàs j).ãra o acompanha
mento, pelos Estados, de sua parcela na recei
ta de impostos federais_, feitas as devidas adap-
tações. __ 

Parágrafo únko. Os bilncos oficiais eSta
d!,la.is _exercerão as funções que, nq -~mtíito 
federal. esta lei atribuLao Bªnco ào_Br~sil S/A. 

ArL 10. Esta lei entra. em vigor na data 
de sua publicação. - -

-Ait.- 11. Revogam~se as disposiçõés em 
contrário. 

Justificação 

O presente ProjetÕ de Lei Complemer1tar 
decorre de exigência da própria Constituição 
que, em atenção à autonomia dos Estados 
e Municípios, determinou- fossem essas enti~ 
dades_ governamentais dOtadas de meios, que 
lhes permitissem receber efetiv~mente os re
cursos que lhes cabem na partilha tributária. 

A filosofia que norteou O Projeto foi a de 
prope>_rcionar ~os E:gtados e Municfpios as in· 
formações originárias Com baSe-nas quais pu· 
dessem conhece:r todo o fluxo da receita dos 
impostos de que participam, desde a entrada 
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iniciada na rede arrecadadora até a contabi
lização final em seu próprio nome. 

s~ também aos decretos e aos d_emajs tipos 
de ates de regulamentação editados pelos ór
gãos do Poder Legislativo, do Executivo e do 
Judiciário, no que couber. 

Para esse fim, concede-_se tomem c_onheci
mento não só da receita escriturai (baseadct 
nos documentos) como também da receita 
efetiva (baseada na disponibilidade dos recur- CAPÍTULO II 
sos). __ Das Definições de Termos e_ Expressões 

De outro lado, o Projeto também- díspõe Art_ 2' Para efeito desta lei complementar, 
no sentido de que Estados e Municípios exer- são considerados: 
çam controle_s_obre a legitimidade dos coefi- 1 _ atos de regul~rnentação aqueles de ca-
cientes e percentuais aplicados à receita para _ ráter complementar às leis, mas sem Cl elas 
fim de determinaçãO das quotas a que têm equiparar-se, baixados por órgãos daadminis-
direito. traçâo direta ou iridireta do Poder ExecutiVo, 

Em complementaçao às medidas citadas, neles compreendidos_ os decretos, instruções 
permite-se ainda que Estados e Munidpios normativas, re$0luÇõ_es, avisos, deliberações, 
colaborem na efetivação da arrecadação dos portarias e atas equivalentes em termos de 
impostos em _que têm participação, seJa quan- autoridade normativa; 
to à dinamização da cobrança exe-cutiva dos _D _ código brasile_iro de leis a reunião dos 
débitos, seja qUanto à adoção de providên<:lãs- -principais componentes do sistema de-leis vi-
para_o seu recolhimento espontâneo por parte gentes no País, compreendendo a Constitui-
do, contribuinte. _ .. . çào F ede:ral, com suas emendas e leis çomple-

A sistemática constante do Projeto hão de mentares; as codifi_cações; a consoliQ_ação das 
somar-se ainda a divulgação dos _dados da leis de alcance geral, nos termos definidos 
receita, das participações entregues e a entre- por esta lei complementar; as coletâneas de 
gar, conforme previsto na Constituição, assim leis de interesse restrito e a última edição das 
como as normas que regulam os-critérios para respectivas separatas de atualização; 
distribuição dos Fundos de Participação-dos 111- consolidação a reunião e integração 
Estados, Distritos Federal e Municípios, cons- numa estrutura articulada e logicamente sjste
tantes da lei complementar específica. matizada, mas sem a criação de Direito novo, 

A nosso ver, com a implantação das medi- _ de disposições legais estabelecidas por meio 
das propostas no Projeto, os Estados e Municí- de diferentes_Jeis,_ em diferentes momentos 
pios estarão plenamente- capadtados para o do desenVolvimento sócio~político~econômi-
acompanhamento do_ cálculo das quotas e da co do País e sob diferentes perspectivas; 
liberação das participações previstas noS ar:ti- (V-consolidação das leis brasileiras a con-
gos 157, 158 e 159 da Constituição Federal. s9)idação, sob umJ:l estrutura geral de títulqs 

Pedimos, pois, o apoio de todos para a-ãpr'õ~ - indicativos das áreas mais relevantes do Direi-
vação da proposição. lo _não _c_odificado dO País, a dotada numeração 

Sala das Sessões, 14_de junho de 1989.- unificadOraindeperidentedautilizadaemcada 
-Fernando Henrique Cardoso. - d1Pf0ma legã:l, daS- k:-is de alcance ger<!l; 

(À Comlssá_o de Assuntos EcOriô!iJi- V - Constituição Federal o designativo 
cos} ahfE:viàdO~da CCm-stituição da República Fede

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 151 DE 1989- COMPLEMENTAR 

Lei de Elaboração e Consolidação. d_as 
Leis. 

O Congresso Nacional, tendo em vista o 
que dispõe o artigo 59, parágrafo úi-iicO ·da 
Constituição Federal, decreta e o Presidente 
da República sanciona a seguinte lei: 

CAPITULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1 ~ Esta lei complementar regula a 
elaboração, a redação, a consolidação e a alte~ 
ração das leis abrangidas pelo processo legis
lativo, nos termos do que dispõe- o artigo 59 
da Constituição Federal. 

§ 1 ~ O processo legislativo compreende, 
no âmbito da União a elaboração de: 

( - emendas à Constitliíção; 
D -leis complementares; 

rativa do Brasil; 
VI -dispositivo legal cada desdobramento 

de uma norma legal que defma uma condição 
ou regule uma situação específica, em geral 
expresso por um artigo, parágrafo, inciso, alí
nea, ou item de_u_mª lei, 

VIl- históriço do dispositivo legal o regfstro 
Síntético da leT que deü-origem- ao dispositivo 
legal e dos que lhe introduziram alterações 
postertores, inserido nas codificações e conso-
lidações, Jogo em seguida ao dispositivo modi
ficado, abrangendo: espécie de lei, número, 
data da promulgação e, quando passivei, con
ciSo enunciado do respectivo objeto; 

VIU - lei ou leis aquelas especies de atas 
compreendidos pelo processo legislativo, nos 
termoS do artigo 1 ~. § 1 c desta lei comple
mentar e 59 d.itonstituição Federal; 

IX - lei de alcance geral a qUe se deStina 
a regular relações h.:tbituais entre os cidadãos, 
-entre as organizaÇões ou entre os ddadãos 
-e .as organizações, a estabelecer normas de 

Dr -leis ordináriaS; 
N- leis delegadas; 
V- medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 

acatãiTiel'lto oDrigatório em todo o país, a esta
~-- belecer regras para regular condutas futuras 

-OuSit.UaÇOes abstratas, gerais e impesSoais; 

VIl - resoluções. 
§ 29 As normas de elaboração legislativa 

estabelecidas no Capítulo IV desta léi aplicam-

--x-:.=.."iei de interesse restrito a que se destina 
a_ ~egular sltu.9,ç:ão particular (desapropriação 
de uma propriedade, autorização para a alie
nãÇ:ão -de úm- bem--público, atribuição de de-

signativo a uma obra pública etc.), a atender_ 
um interesse individualizado (conces~o de d~ 
dadaniã, aPi-ovaÇao de tratado, autorização pa
ra endividamento etc.), ou a regular tempera-

- .r!am_ente uma situação especial (isenção tribu
tária, atendimento a emergência etc.); 

XL-:- revogação expressa a indicação, por 
uma nova lei, de modo claro e específico, dos 
dispositivos legais -seções,_artigos, parágré'i· 
fos o_u seus desdobramentos- da ordem jurí
dica anterior que ficãm sem efeito ou que as
sumem nova redação ou abrangência a partir 
de sua vigência. Denomin~s_e__g_b-rogação a 

- revoQaçãó kital, e derrogação a revogação 
parcial; 

XII- espécie de lei cad_a_um dos diferentes 
tipos de ação legisferante compreendidos pelo 
prõcesso legislativo, segundo indicado no arti
go 59 da Constituição Feder~. 

CAPÍTULO III 
Da Caracterização das Leis 
Quanto a sua Finalidade 

Art. 3" As emendas à Constituiç~o. Cujci 
proposta, exame e promulgação obedecerão 
ãs determinações dO artigO 60 di ConStltuição 
Federal, constituem o meio apropriado para 
a adição, SUpressão, oU alteração de dispo-
sitivos--constitucionais. - -

Art 4~ As leis complementares, restritas 
àquelas_ previstas especificamente_ na Consti
tuição F:ederal, destinam-se a regular, com ca-_ 
ráter de norrr1a superior às leis ordinárias, 
aqueles preceitos constitucio!:l~ais desprovidos 
de auto-aplicabilidade. 
--Art: -5o As leis ordinárias, as leis delegadas, 
os decretos legislativos e as resoluções legisla
tivãs constituem aS formas mais regulares e 
usuais de.elaboração das leis. 

Parágrafo único. As espécies de leis enu· 
meradas no caput poderão assumir o caráter 
de leis de alcance geral ou leis de interes-se 
restrito, conforme definido nesta lei comple
mentar._ 

Art. 6~ As leis ordinârias, elaboradas por 
infCiativa dos autores iridicados no artigo 61 

---'da Constituição Federal, serão _usadas para 
legislar sobre todas as matérias de compe
tência da União que não demandem le_is com-
plementares. __ _ ~ 

Art. 7o As leis delegadas, elaboradas pelo 
Presidente da República ·com base em at_os 
de delegação do Congre_sso Nac~onal funda
dos no artigo 68 da Constituição Federal, se

rão i.iSãdas apenas em casos de organização 
do Poder Executivo e terão vigência por prazo 
nao excéâe"rite a dois mande~tos presidenciais. 
. Pã:rágJ'afo úniCo. _ Oois anos 'i':lntes da ces
sação da vigência da lei_ delegada, o Pres!de!'lte 
da República submetará ao _Congresso Nado- _ 
na! projeto de lei ordinária regulando a ma
téria. 

Art. a~ Os decretoS legislativos, que -iode
pendem de sanção presidencial, serão utiliza
dos para O exerCício das competências exclu
sivas do Congresso_ Nacional indicadas nos 
artigos 49 e 62 da Constituição Federal. 

Art. 9J As resoluções serão utilizadas; __ 

----------
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1-pelo Congresso Nacional, nos ·casos in
d1cados na ConstituiÇ:ilo Federal, nas leis com
plementares e no seu regimento interno; 

D -pela Câmara dOS Deputados e pelo Se
nado Federal, para o exercício das compe
tências privativas indicadas nos artigos 51 e 
52 da Constituição Federal; 

III- pelos Tribunais Superiores, nos casos 
indicados na ConstituiÇão Federal e le-is -com
plementares. 

Art. 1 O. As medidas provisórias, destina
das, de acordo com o mandamento constitu
cional, ao atendimento contingente de casos 
de relevância e urgência, serão utilizadas ape
nas quando caracterizadas tais- circunstâncias, 
nos termos definidos por esta lei. 

§ 11 Constltui càso de relevância, para 
efeitos de _edição de medida pfovisória, com 
força de lei, a situação de excepcional impor· 
tància para o interesse público que decorra 
de acontecimento o a situação conjuntural im
previsíveL 

§ 2c Constitui caso de urgência, para efei
to de medida provisória, com força de lei, a 
situação relacionada diretamente a aconteci
mento conjuntural de extrema gravidade ou 
a estado de perigo iminente que exija imediata 
ação ou normatização pelo setor público, a 
qual, cas_o _ _não e(etivada, resultará, em grave 
e irreparável prejuízo ao interesse público. 

§ 31 As medidas provisórias serão classifi
cadas como leis de inteJes.s_e_res_trjto, em ra_zão 
de sua temporariedade, sendo as leis delas 
resultantes classificadas de acordo com as ca
tegorias indicadas no artigo 5o- desta lei com
plementar. 

CAPITULO IV 
Elaboração, Redação e Atualização das 

Leis 
SEÇÃOI 

Da Estrutura das Leis 

Art. 11. A lei s~rá _estruturad~ em quatro 
partes bâsic:as: 
1-parte preliminar, compreendendo a epí

grafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado 
do_objeto e_a__indicação_ do_ âmbito d~ aplicação 
das disposições normativas: _ 
II- parte normativa, compreendendo as 

definições legais quando cabíveis, e o_ t~ 
das normas legais; 

111- parte complementar, compreendendo 
as disposições relativas à implementaçáo das 
normas legais estabelecidas pela lei e a indica-
ção de _sua vigência; e - - -

IV- parte acessória, compreendendo as 
disposições transitórias, quando cabíveis, a 
data de sua institucionalização, a nominação 
da autoridade competente para promulgá-la 
e a indicação das autoridades que referendam 
o ato, quando requerido. 

Art. 12. A epigrafe, grafada em caraderes 
maiúsculos, propiciará identificação numérica 
singular à lei e será formada ·pelo títulõ desig
nativo da espécie da -IeC -pelo número respec
tivo e pelo ano·-da promulgação, precedido 
de vírgula e da partícula "de". 

§ 1 c Cada espécie de lei terá numeração 
independente, do Upa seqüencial não reno
vável observados os seguintes critérios~ 

1-as emendas à Constituição Federal e 
as leis complementares terão sua numeração 
ínictada a partir da promulgação da Consti
tUição, renumeradas com os números iniciais 
da série aquelas produzidas após 5 de outubro 
de 1988 -e imte-s da vigência desta lei; 

II -as leis_ ordinádas e as leis delegadas 
terão numeração s~qüendal ein continuidade 
àSSéi"leSinidadas em 1946; 

m-os decretos legislativos e as resoluções 
do Congresso Nadoriãl, dO Senado Federal, 
da Cãmara dos Deputados e dos Tribunais 
Superiores terão numeração seqüencial inicia
da no princípio da próxima legislatura, preser
vãdas até então as formas vigentes; 

IV-as medidas provisórias terão sua nu
meração se-qüencial iniciada em 1988. 

-§--29 As leis de interesse restrito terão a 
sua numeração precedida do designativo "res· 
trita" ou "restrito"; de acordo com a respectiva 
F>spécie. 

§ 39 úiberâ à Comissão Técnica compe
tente dã-Casa de ori.Qem, deCidir, em caráter 
preliminar, quanto à condição -de interesse res
trito ou alcance geral da lei. 

Art. 13. A ementa explicitará, de modo 
conciso e sob a forma de b1ulo, o objeto da 
lei. - - - - ---

-Parágrafo único. A ementa S(:!rá grafada 
em negrito ou por meio de caracteres tipOgrá
ficos que a realçem, e terâ sua margem es
querda equivalente a um terço da largura do 
texto. 

Art. 14. O preâmbulo inâicará a íilstitui
-ção competente para a prática do ato e sua 
- base legal, obs~rvadas, de acordo com a espé-

cie da lei, as seguintes fórmulas: 
1-nas emendas à Co_OSfituição: "As Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, nus termos do que dis-põe o artigo 60 
da Constituição Federal, promulgam a seguin
te Emenda ao texto _ç::onstituidonal:"; _ 

__ II-nas leis complementares-e ordinárias: 
"O-COngreSso Nacional; tendo ein vista o que 
dispõe sobre o artigo da ConstituiÇão Federal. 
decreta e o Presidente _çla República sanciona 
a seguinte lei:"; 

IJ(-nas leis ordinárias, decorrentes de me
didas provisórias: "O Congres'sa Nacional, re
-conhecido o caráter relevante e urgente da 
Medida Provisória n~ , de , decreta a 

. sua· ton'v'ersão em lei com o seguinte feXto:"; 
IV-nas leis delegadas: "Nos termos da de

Ie9aÇãO concedida pelo Congresso· Nacional 
através da Resolução n? de , o Presi
dente da República promulga a seguinte lei:"; 
V- nas medidas provisórias: "O Presidente 

da República, com base na caracterização de 
relevância e Urgência que aá:>mpanha e instrui 
este Ato, adota a seguinte Medida Provisória, 
coin rorça-ae lei:": 

VI- nos decretos legislatiVos: "O Congres
so Nacional, no exercício da competência ex-
clusiva a que se refere o artigo da_ Cons--
tituição-Federal, decreta:"; - -

VIr.:_ naS reSolUÇões: "O (nominação do ór-
-gao);-com base no q'ue dispõe o artigo da 
(citação da Jei), resolve:". 
-- Parágrafo único. Nos casos indicados no 
artigo 66, §"7°-da Constituição Federal, a fór_-

mula de promulgação seguirá o padrão: "O 
Presidente do Senado Federal, no desêmpe
nho -da atribuição conferida Pelo· artigo 66, 
§ 79, da Constitufção Feâeral, promulga a se
guinte lei:". 

Art. 15. O primeiro artigo da lei indicará 
o objeto da lei e o respectivo i!lmbito de aplica
ção, Observados os seguintes princípiOs: 
I- excetuadas as codificações, cada lei tra

tará de um único objeto: 
li-a lei não conterá matéria estranha ao 

seú objetõ ou a este não vinculada por afinida
de, pertinência ou conéxao; 

m-o âmbito de aplicação da lei será esta
beledcfO de forma tão específica quanto" o pciS~ 
sibilite -o coril1ecimento técnico ou científico 
da -área respectiva; 

IV-o mesmo assunto não poderá ser dis
ciplinado por mais de uma lei, e.xceto quando 
a subseqüente se destine à complementar lei 
considerada bâslca, vinculando-se a esta por 
réfnissão expressa. 

Art. 16. As definições legais, articuladas 
-com o propósíto de confeiir clareza e precisão 
às disposições norrrrai.ivas do ato legal, serão 
elaboradas de modo a: 
I- propidar equilíbrio entre a forma__ e o 

conteúdo; 
li-assegurar, por meio de criteriosa esco_

lha de termos, a correta expressão das idéias, 
CoriC-eitOs, Ccirãcterizações e inteir_elaçõ_es; 

m- e.xpressar o sentido c_om que os termos 
são empregados, diferenciando a significação 
pretendida_ das outras de dominitl comum, 
quando não for possível o uso de termos de 
sentido inequívoco; _ 
_ IV- evitar ambigüidades, caracterizaç_ões 
recorrentes e prolixidade; 
_V- abranger apenas os termos e conceitos 

que possuam efeUva relevância para a correta 
compreensão--da lei; -

VI- evitar, U,nto quanto possível, o conflito 
com defiriições legais contidas em outras leis. 

Art. 17. As disposições normativas, redi
gidas em estrita observância às normas enun
ciadas na~ vá_tiaS Seções deste capítulo, c_onsti
tuem o núcleo básico da lei. 

§ 1 ~ Cada seção da lei e~tabelecerá dispo
sições normativas sobre um único propósito, 

§ 2° Constituem propôsitoS das díspcisi-
-ções normativas:- --
I-a introdUção ou a alteração de normas 

ou de definições legais; 
II-a fv:ação de limites Para aS ações do 

Governo; -
III-a aprovação ou revogação· de atas de 

autoridades; 
IV-a concessão ou a revogação de autori-

zaÇões; - - --
V- o reconhecimento de direitoS; e 
VI- a realização de outros fins indicados 

na Con-stituiçãO FederaL 
Art. 18. A articulação de provldênda-s, 

com viStas à _12ronta _e a!=lequada- implemen
taçã-o dae lei, será efetuada por meio dó ca-pf
tulo das disposições complémer'ttares, que in
cluirá à fiXação das principais medidas, res
pOn:Sabilidádes e meios requeridos. - -

Art. 19. A vigência da lei será indiç_ada de 
forma expressa e de modo ~ co':lceder prazo 
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razoáveJ para que aqueles atetados por suas 
norrrias se familiarizem com elas ou se prepã
rem para implementar as ações delas decor
rentes, reservada a fórmula "Entra em vigor 
na data de _sua publicação" para as leis de 
menor repercussão. 

Art. 20. A parte acessória, de caráter for
mal, indicará a loc_alidad_e_ em que a lei foi 
promulgada, a data da promulgação, o nome 
e o título da autoridade que a efetuou e os 
das autoridades que a referendaram. 

SEÇÃOII 

Das Técnicas de Articulação dos 
Elementos das Leis 

Art 21. A unidade básica de articulação 
das leis será o artigo, caracterizado como frase 
ou oração com sentido completo ou comple
tado através de seus desdobramentos. 

§ 1 ~ O áftii;jO será indicado através da 
abreviatura "Art." seguida de numeração ordi
nal até o nono e cardinal a partir deste, não 
havendo ponto ou hífen entre ~Lnumeraçáo 
e_ o texto. 

§ 2<> O textO do artigo terá a inicial maiúsM 
culae terminará por ponto, salvo quando comM 
portar enumeração, caso em que terminará 
por dois pontos. 

Art. 22. O artigo poderá ser desdobrado 
em parágrafo e incisos, que terão níveis pró
prios de de_sdobramento, de acordo çom as 
seguintes normas; 

I - o artigo será desdobrado em parágrafo 
quando for requerida a caracterização de con
dição enunciada no caput o detalhamento 
de preceito geral, a extensáo da aplicabilidade 
da norma, a situação atípica ou a indicação 
de execeção à norma_estabelecida; 

n - o artigo será desdobrado em incisos, 
quando for requerida enumeração ou desdoM 
bramelito seriado; 

m - o artigo será desdobrado em incisos 
e parágrafo, quando presentes os dois tipoS 
de necessidade. . .. 

§ 1? Os parágrafos serão indicados pelo 
sinal gráfico "§" e numerados conforme indi
cado no artigo 21, § l"', ou pela expressão 
''Parágrafo único", quando o artigo possuir 
apenas um parágrafo. 

§ 29 O texto do parágrafo terá a sua inicia1 
maiúscula e_ terminará por ponto, exceto se 
preceder desdobramento em incisos, quando 
terminará por dois pontos. 

§ 3? Os incisos, cujo texto será iniciado 
por letra minúscula, serão indicados por algaM 
rismos romarias seguidos de hífen e _termiM 
narão por dois pontos, quando precederem 
subdivisão em alíneas, ou por pontoMeMvírgula 
na seriação, encerrada por ponto. 

§ 4? O inciso poderá ser _subdividido em 
alíneas e itens, de acordo com_ as seguintes 
normas: 

1- as alíneas, representadas por letras lati
nas minúsculas em ordem alfabética, seyão 
separadas do texto por meio do sinal gráfico 
")", e subdivisívets em itens; 

n - os itens, representados por algarismos 
arábicos em ordem crescente, serão separaM 
dos do texto por meio do sinal gráfico ")"; 

rn- o texto das alíneas e itens será iniciado 
COm letra rriinúscula e terminará por ponto-e
vírgula durante seriações, encerrando-s_e_ por 
ponto.· 

Art. 23. Os artigos poderão ser agrupaM 
dos em subseções, seções, capítulos, títulos 
e livros, cada qual com designação própria, 
observadas as seguintes normas: 

J - o agrupamento de artigos constitui a 
Séçá'o, CUja designação será grafada em caM 
racteres minúsculos, destacados em negrito; 

U - o agrupamento de seções constitui o 
capítulo, cuja designação ~erá grafad9- em caM 
racteres maiúsculos; 

III - o agrupamento de capítulos constitui 
o titulo. cuja desiQnação será grafada em ca
mcteres tnaísculos, destacados em negrito; 

IV - o agrupamento de títulos constitui o 
livro, cuja designação será grafada em caracM 
teres maiúsculos, destacados em negrito e suM 
blinhados. 

Parágrafo único. A subseção constituirá 
melo excepcional de subdivisão de _seção que 
trate de assunto cuja complexidade o requeira 
em benefido da clareza. 

Art. 24. Os artigos das "Disposições 
Transitórias", em lei que os inclua, terão a 
sua numeração independente do restante da 
lei, iniciandoMse a partir do artigo primeiro. 

Art 25. As categorias "divisão" e "subdiM 
visão" serão usadaS como níveis de des!lobre~
mento ~penas na sistematização das leis nas 
consolidações, conforme indicado no CapíM 
tulo V. 

SEÇÃO UI 

Das Normas de Redaçáo Legislativa 

"M. 26. As disposições nonnativas serão 
redigidas com clareza, precisão e ordem IógiM 
ca;-observ.adas, para esse propósito,_as seguinM 
t~& nonnas: 

1- para a obtenção de clareza: 
a) usar as palavras e as expressões em seu 

sentido comum; salvo quando a norma versar 
sobre ass_unto técnico,_ ocasião em que se em
pregará a nomenclatura própria da área sobre 
a qual se esteja legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 
c) construir as orações na ordem direta, evi

-~ndo preciosismos, neologismos e adjetiv?~.M 

ções dispensáveis; 
d) bu,scar a uniformidade do tempo verbal 

em todo o texto das normas legais, çlando 
~preferência ao tempo presente ou ao futuro 
. simples do presente; 

e) usar os recursos de pontuação de forma 
jud.iciosa, evitçmdo os abusos de caráter _esti
lístico. 

II- para a obtenção de precisão: 
a) a@çu_@r a linguagem, técnica _ou comum, 

de modo a ensejar perfeita compreensão do 
objetivo da lei e a permitir que se_u conteúdo 

_ evidencie com clareza a interpretação que o 
-ie"gisJador deu à norma; 

b) expressar a idéia, quando repetida no 
~o, por meto das mesmas palavras, evitando 
o emprego de sinontmia com propósito meraM 

- mente _estilístico; 
c) evitar o emprego de expressão ou palavra 

que confira duplo sentido ao texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo 
sentido e significado na maior parte do territó
rio nacional, evitando o uso de expressões lo
cais ou regíonals; 

"e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, 
obsen,rado o princípio de que a primeira refe
rência no texto sejél acompanhada de explici
@ção do s_eu significado. 

m - para a obtenção de ordem lógica: 
a) reunir sob as categorias de agregação 

- subseção, seção, capítulo, titulo e llvro -
_apenas as disposições relacionadas com o ob
jeto da lei;_ 

b} restringir o conteúdo de cada artigo da 
lei a um único assunto, a uma única noima 

_ geral, a um único princípio; 
_c) expressar os aspectos complementares 

à norma enúnciada no caput do artigo e as 
~ceções _à .re_gra por este estabelecimento 
através- Qos parágrafos; 

d) promove'r as discriminações e enume
rações por meio _dos incisos,- alíneas e itens. 

SEÇÃO IV 

_Das Nonnas de Elaboração e Alteração 
-___ _4~ _Disposições Legais 

Art 27. Na elaboração de l~i cujo prop6M 
sito s.eja o de intrpduzir normas para regular 
uma situação nova ou para suprir lacuna na 
ordem legal existente, além da observância 
às prescrições contidas nas seções anteriores, 
deve o legislador: 
I- indicãr em seu artigo iníci8.1 o segmento 

de atividadeS qüé- passa a ser regulado pelas 
novas normas ou, concretamente, a lacuna 
que ela vem suprir; 

_ II- indicar, a partir da conclusão dos traba
lhos-aeatualização das codHicações e da ergaM 
nização da consolidação das leis brasileiras, 
a &eção, subdivi:são e volume ao qual as novas · 
normas se integrarão e a numeração que seus 
artigos receberão em tais sistematizações, 

• obedecidos os seguintes critérios: 
a) quando, por questão de ordenação lógi

ca, um novo artigo deva ser inserido entre 
_os artigos sucessivos da condificaç:ão Oll'con
solidaç:ão; o artigo anterior receberá o acrés-
cimo -da letra "A", sendo os artigos inseridos 
identificados com igUal núni.ero, seguido de 
letras maiúsculas, eni ordem alfabética; 

b) quando um novo artigo deY~ ser inserido 
entre artigos já renumerados com acréscimo 
de letras do alfabeto, toda a série será renume-
rada, indicada -tal providência expressamente 
no texto da leí; 

__ c) quando um novo parágrafo não puder 
ser acrescido ao final dos existentes, devendo 
ser inserido entre os já existentes, toda a série 
será renumerada, indicada tal providência no 
texto da lei; 
_ d) o procedimento defmido na alínea ante-

rtor será também observado no caso de inser
ções de_incisos, alíneas e _itens. 

m --reorganizar toda a subseç:ão, seção, 
subdivisão ou divisão, quando os procedimenM 
_tos indi_c:_étd_q_s n_ojndso anterior não forem sufi
cientes. 

Art 28. Na elaboração de lei cujo propó
sito . .seja o de alterar norma legal vigente, será 
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indicada, de modo pre<:iso, no artigo anterior 
àQuele que detalhará as modificaçõt;;ê_ efe_tl,la
das, a lei e a parte a ser modificada. 

§ 1 <:> A indicação compreenderá não ape
nas a epígrafe da lei que produziu a redação 
a ser alterada, os artigos e respectivos desdo
bramentos, mas também, tão logo concluida 
a atualização das codificações e a consolida· 
ção das leis, a seção ou subdivisão à qual 
a alteração se integra e o artigo respectivoc 

§ 2ç Na articulação do texto subseqüente, 
cumpre promover: __ 

1-a transcrição do caput do artigo, mesmo 
que apenas um de seus parágrafos deva ser 
alterado; bem como do_ te_xto do parágrafo 
cujos incisos, alíneas ou itens devam ser alte
rados; 

n-a transcrição do texto alterado, indican
do_ as partes suprimidas ou a _serem substi
tuídas pela superpostção de hífens em toda 
a sua extensão, demarcando seus limites_atra
vés de colchetes O "[ 1" e grafando as partes 
introduzidas em caracteres itálicos em" negrito, 
em caracteres sublinhados ou em ambos. 

§ 39 O procedimento a_dma detalhado _se
rá repetido para cada artigo ou parágrafo que 
se pretenda alterar por supressão, modifica-
ção ou acréscimo. _ _ ____ . 

§ 49 Na inserção de dispositivo legal entre 
outros já existentes, será observado o procedi
mento indicado no artigo 27, 11. 

§ 5~ Na alteração que envolva a revoga
ção por inteiro de artigo, subseção, s_eÇão, ca
pítu1o, título ou lei, a ab-rogação será indicada 
por meio do termo "REVOOADO", grafado 
em caracteres maiúsculos, em seguida à iden· 
tificação da parte suprimida. 

Art. 29. A proPOsitU-iã-de lei complemen
tar, de lei ordinária ou de ·decreto legislativo 
será acompanhada de exposição de motivos 
ou de justificação que indique o universo Jurf
dico abrangido pelas normas, a conveniênCia 
do novo ordenamento ou d_CLal~ç_ão preten
dida nas leis existentes, o propósito de cada 
um dos principais dispositivOs eStabeleddOs 
e os prejuízos resultantes da preservação do 
status quo. 

Parágrafo único. As exigências estabele
cidas neste artigo não se aplicam às condifi
cações e às leis de interesse restrito. 

Art. 30. A elaboração de medida provisó
ria e o processo de sua apreciação com vistas 
à sua conversão em lei ordinária ser~ subotdi
nada às seguintes normas: 
I- a medida_ provisória será publicada no 

Diário Oficial da Onião acompanhada de ~
posição de Motivos que circunstancie; 

a) a relevância da matéria, objeto da me
dida; 

b) as razões que justificam a urgência atri-
buída à iniciativa; -

c) os prejuízos que poderão advir, caso a 
matéria seja submetida ao Congresso Nado· 
na1 por meio de projeto de lei ord_inária._ _ 

a- nas quarenta e oito horas que se segui
rem à pubUcação, a Presidência do Congresso 
Nacional fará publicar e distnbuU: ~lsos da 
matéria, e designará comissão Mista para 
apreciar o respectivo projeto_ de_ lei de conver
são, nos termos do Regimento Interno; 

III- a deliberação sobre a projeto de lei 
de conversão se dará em sessão conjunta do 
Congresso NaciOnal; --

IV-a conversão de_ medida provisória em 
lei será _efetuada por meio de lei ordinária, 
em cujas disposições ftnais, no caso de_ emen
das, serão disciplinadas as relações jurídicas 
inerentes às partes_alteradas; 

V-a medida_provisória será tic:Ia como re
jeitada quando o respectivo projeto de lei de 
conversão não for aprovado no prazo fixado 
pela ConstítUiçãóFedera1; __ 

VI- o ConQresso Nacional disciplinará, 
através de decreto legislativo, as relações juri
dicas decorrentes de medida provisória rejei
tada; 

-Vil- a matéria objeto_de- medida provisória 
rejeitada só poderá ser_ objeto_ de nova pro· 
posta na mesma sessão legislativa se durante 
a tramitação do re_spectivo projeto de conver
são o Congresso Nacional tiver reconhecido, 
expressamente, a sua urgência e relevância. 

Art. _31. _A regulamentãção de lei -Obser
vará as normas estabelecidas por esta lei c_om
plementar. 

§ 1 ~ O ato de re"guiamentação iridicará 
em seu preâmbulo, de modo claro e preciso, 
o dispositivo legal em que se baseia. 

§ 29 o ato _de regUlamentação que tratar 
de matéria de_ interesse. restrito não inclUirá 
matéria _de alcance_geral e vlce~versa,_ grafado 
no caso do primeirO"; iffiediataménte. antes do 
respectivo número, o designativo "RESlRI· 
TO". 

SEÇÃOV 

Da Vigênda das Leis 

-Art. 32. Os artigos t~e-29 do_Qeqeto~L~L 
n9 4.657, de 4 de setembro_de 1942;pc;ssam 
a vigorar com a redação dada pelos artigos 
33 e_34 desta lei complementar. 

Art. 33. A li:ii éoineça -a vigorar em todo 
o País na data por ela indica_da. Na falt~ de 
indicação, trirlta dias depols de oficialmente 
publicada. 

§ 1 o Nos Estados estrangeirOs, a: obriga
toriedade da lei brasileira, quando admitida, 
se inicia trinta dias depois do infcio de sua 
vigência no território naciona1. 

§ 29 A vigênciã: aas leis que os governos 
estaduais elé!b_orem por autorização do Oover
no_federal depend.~? da aprovação def!te e co
meçará_ no prazo que a legislação ~tadual 
ftxar, contado da data da ?Jprovação. _ 

§ ~9 Se, antes de entrar a lei em_ Vi_gor, 
. ocorrer nova publicação de seu texto com o 
propósito de reti_ficáção, os prazos de sua vi
gência comeÇarão i Corl-er da nova publiCa
çã~?. -- - - - ~ . -

-§ 4~ As_ alterações em texto de lei já em 
vigor consideram-se lei nova. 

Art.,~4._ Não se destinando à vigência 
temporária, a .I_ei terá vigor até que outra, pos
sUindo hierarquiã compatível para 'tanto, a·mo-
·difique ou revogue. · 

§ 1 ~ _ A lei posterior revOga dispositivos da 
anterior ·qúaTrdo express9-mente o_ declare ou 
quando dê nova redação a dispositivos_legais 
nela contidos. 

29 A lei nova, que estabeleça disposi· 
çõ_es gerais ou_espedais a par das já existentes, 
sem com elas entrar em conflito, não revoga 
nem modifica a lei anterior. 

§ 39 S~vo disposições em contrário, a lei 
revogada não se restaura por ter a lei revoga· 
dera perdido a vigência _ 

§ 49 Quando a lei incluir st!ção de "Dispo
- sições Transitórias" deverá indicar o período 

de vigência dessas disposiÇões. 

SEÇÃOVI 

-Das Disposições Gerãis 

-Art. 35. A Mesa da Câmara dos Deputa-
dos, ou a do Senado Federal, negará trami· 
tação a toda e qualquer proposição que, apre
sentada a partir da vigência desta lei comple
m_entar, contrariar as normas, priricípios e cri
térios por ela estabelecidas, devolvendo-a ao 
respectivo autor. 
--Art. 36. Apresente lei complementar, no 

formato publicado no Diário Oficial da ilnião, 
constituirá referencial da forma a ser dada às 
leis e às suas alterações. 

CAPiTULO V 

Sistematização das Leis e Atos 
De Regulamentação 

SEÇÃOI 

Da Sistematização das Leis 

-; Art. 37. Asleisfede-t:aisserãoreunidasem 
codificações, consolidações e Coletâneas, 

- C~msti~indo no seu todC?, juntamente com a 
_Constlluição Federal, QCódigo B"i:asileiro_das 
Leis. 

§ 1 ~ T ranscorrtdos três anos da cansoU
dação de normas legais estabeleCida por: esta 
le"i con1plementar, o Congressà Naci0na1 pro
nlulgará seus_ volumes como Códigos Seta~ 
riais Provisórios, revogando, em tal ato, todas 
as leis consideradas em sua articulação, exce
to·os códigos· e as leis complementares~ 

__ - § 2~ Dentro de àez anos ·aa vigêlicia desta 
l~i ~ no mínimo_ d_ois anos após a providência 
irl.dicada no parágrafo anterior, o CongressO 
Naciona1 promoverá a integração dos Códígos 

-5eiõriais_ Pro'lisóiioS com a-s demais codifica· 
ções no Código UnifiCado de Leis Brasileiras. 

§ 39 --A partir das providênciaS ii1âiCadas 
nOs parágrafos pr~cedentes, as alteraç:õ~s nas 
!~iS:_ federais, sejam elas aCréscimos, fnodífi· 
-çaÇões ciu Supressões, terão como referência 
ãS ç-odificaçõeS e náo ma:is- as leis ir].díVi.dua
Iii:adas. 
::·-Art. 38. AS ·cOdificações serão organizar 
das e atualizadas segundo as normas definidas 

-per esta lei complementar. 
Parágrafo ~nico. Para efei:t9 de sistema

tização do atual acervo de leis, as normas le
gais _que possuam caráter de ccimPiementa
ridade direta às normas contidas nas codifica
ções serão a elas íncorpofadas, obseivado, 
fãritõ-qUanto posSível, o procedimentO estabe
lecido no artigo 39, inciso V. 

Art 39~ As leis de alcance geral que, não 
se enquadrem na situação indicada no pará
grafo único do artigo anterior, serão reunidas 
e!Jl consolid~ção; organizada em volumes 
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identificados por titulas representativos das 
áreas mai_s :?ignificativas do Direito positivo do 
País e numerados segundo a ordem alfaPética 
de tais títulos, admitido Q princípio da absor
ção e observados os seguintes critérios: 

I-os títulos deYem evidenc;lar com dare~, 
sem ambigüidade e sem -s_Uperposlção;· a área 
abrangida pelas leis consolidadas em cad~ um 
deles; 

n -ficam desde já adotados, como-referen
cial, os títulos que se seguem: Administração 
Pública; Agropecuária; Bancos e Instituições 
Financeiras; C:apital Estrangeiro; Ciência e 
Tecnologia; Corilércio e ServiÇos; Comun{ça- · 
ção, Publicidade .eJ~_ropaganda; Condomínios 
e Incorporações; Contratos e Obrigaçõe_s; 
Construção CiVIl; Cooperativismo; CUltura e 
Desportos; D~fesa Nacional; Delinqüência; 
Desapropriações; Direito Aeronáutico; OireitQ~ 
Autora); Direito Constitucional; Direito finan
ceiro; Direito Marítimo; Direito Penal e Peniten
ciário; Direitos Especiais de Deficientes; Diver
sões_ Públicas; _Educação e Regulamentação 
de Profissões; Energia; Estrangeiros e Imigra
ção; Fam11ia, Menores e Idosos; Habitação; He~ 
ranças e Suc_e.s;$Õe$; lni::entivos Fiscai_s, Indús~ 
tria; Informática e Automação; Locação e Ar
rendamento de Imóveis Urbanos; Marcas e Pa
tentes; Meio Ambiente; Organização Agrária; 
Organização do Executivo; Organizaçã"o do 
Judiciário; Organização- do Legislativo; Orga
nitação Urbana; P:;:!,rtidos Políticos e Direito 
Eleitoral; Pesos e Med(das; Posse, Propriedade 
e Direitos Reais; PreVidência Social; Processo 
Civil; ProcessO Penal; Proc::esso_Penal Militar;_ 
Proteção ao COnsUmidor: e DefeSa da e:cono: 
mia Popular; Recursos Minerais; Reçursos _Hí
dricos; Registras Públicos; Relações do Traba
lho; Relações Internacionais; Salário; Sanea
mento; Saúde Públlc8.; Sê!-úâé:-TranspJantes 
e Substânc:ias Humanas; Segurança Pública; 
Seguros; ServiÇoS-POstais; Silvícolas; Sisteyna 
Monetário; Telecomunicações; Transportes; e 
Tributação e OrçamentO; 

ni- a cada titulo corresponderá pelo me
nos um volume; 

rV- quando a quantidade de legislação 
consolidada sob um titulo_ requerer mais de 
um volume, a designação deste será acrescida 
de algarismos romanos; 

V- na consolidação será_ indit::ada, imedia~ 
tamente após cada artigo, a respecb'va lei de 
origem, bem como se fará registrar, de forma 
acumulativa, ap6s cada dispositivo, as altera
ções a que este seía submetido; 

\11- na consolidação será indicada, sempre 
que existente, a ill.ter-relação da norma conso
lidada com as vigentes nás codfficações; 

\lli- a numeração geral das divis_õ~s. s_ub
divísões e artigos da consolidação será efetua
da de modo a reservar intervalos para a apro
priada inserção, sein a-necessidade de fre:. 
qüehtes renumerações, de normas legais bai
xadas posteriormente; 

VIII- os conflitos entre normas, apurados 
no processo de consolidação, serão resolvidos 
por melo da aplicação dos princípios gerais 
de direito; 

IX- o núme"ro OU elemento identificador 
de dispositívo legal revo_gado só poderá ser 

utilizado posteriormente para a Incorporação 
de_norma de conteúdo ou objeto assemelhado 
àquele anteriormente- suprimido. 

?_arágrafo único. P~ra fins de col1solida
_çffi,o das leis, além das categorias de ãgregação 
enunciadas nos artigos 22 e 23, serão empre
gados os níyeis "divisão" e "subdivisão", com 

_ i}S __ seguintes caractef:ísticas e finalidades: 
1-a divisão, _indicãda -através de grupo rlu

mér'ico -de quatro dígitos, identificará as leis 
mais i_mportantes incluídas_ na consolidação, 
ou as áreas mais expreSsivas do direito integra-
das em cada volume; -

n-a subdivisão, indicada através de nume
ração cardinãl renovável em cada Volume da · 
codificação, a_rtjcularã sob designação apro
priada as seções de uma ou mais leis ielãi::,iQ_~ 
rlãdas a um mesmo objeto; 

III- os dois primeiros dígitos do número 
indicativo das d_ivis_ões serªo oriundos do nú
meto do volume respectivo; 

IV-as subdivisões, representadas pelo sí
nal gráfico "§§" ou pela expressão "S®dív.", 
poderão ser desdobradas_ em artigos, parágra
fos, incisos, alíneas e itens;_ 

V- anúmero indicativo da-subdivisão po
derá ser associado ao __ da divisão por --meiO 
de ponto. 

Art. 40. As leis de interesse restrito ou de 
duração temporária serão reunidas_~m CoJetâ
neãs, -organizadas por legislatura, segundo a 
ordem cronolôgica de ca~a espécie de lei, ob
senre.dos os seguintes critêrios: 
I-os anexos às ~eis orçamentárias anuais 

e: plurianuais, bem como aos atas de aberturã·
de c;:réditos adicionais, não serão incluídos nas _ 

- - coletâneas; _ - ·· 
J[- as medidas ProviSórias serão incluídas 

jUntamente cõm_aS respectivas exposiç~es de 
motivos. 

Art. 41. A!:. leis complementares serão ob
íeto de dupla sistematização: 
I- intercaladas ao texto da Constituição 

Federal, através de caracteres tipográficos dt
ferendados, imediatamente após o dispositivo 
que esti!beleceu sua exigibilidade; 
n- consolidadas juntamente cp~n ãs de

mais leis nos volumes da consolidaçaõ-das 
l~is brasileiras a cujos títulos correspondam. 

SEÇÃOil 

- - Da Atualização das Codificações, 
Consolidações e Coletâ.neas 

Art. 42_. As codificações e consolida~es 
ser_ão atua\izadas anualmente por órgão do 
CongresSo Nacional através de reedição- dos 
volumes cujas normas fenham sido objetç> de 

_supressões, modificações ou acréscimoS, ou 
de publicação de separatas que consubstan
-ciem as alterações introduzidas em-coada volu
rrie ou C6digo. 

§ }9 Os procedimentos estabelec;id_gs_nos. 
artigos 27 e 28 desta lei serão observado&. 
na atualização das codificações e na conso_li
dação das. leis. ~- _ 

§ 29 As indicações gráficas estabelecidas 
no artigo 28 desta lei serão suprimidas por 
ocasião àa integração das leis ao texto das 
codificações ou consolidações a qUe perten-

çam; bem como na publicação das suas sepa-
ratas de atualilação. _ _ _ _ . _ _ .. 

§ 39 A separata ãnUãi -acumülâià toOaS-ãs 
afierã.çOes introduzidas no- texto consolidado 
no volume ou código, des-de_a-sUã última ree-
dição. - -

§ 49··- ~tes de_ sua publicação _a separata 
anual_ será apreciada pela ComisSao Permã~ 
nente i:oln competêilCia·-parã tratar do tem-a 
respectivo, dentro dos prii'neiroS- tiin"ta días de 
cada sessão legislativa, vedadas emendas qUe 
modifiquem as normas legaiS emqcú:::··a siste-
matização foi bãseada. -

Art._ 4,3. As coletâneas de leis de interesse 
res_trito, -editi:idi"is a:_ caaa quatro ã.nos, -SefãO 
âtua!izadas por meio da publiCação anual de 
separata contendo as leis de tal tipo editadas 
no exercício anterior. 

SEÇÃOIIl 

Da ConsOlidação dits Regulamentaç6es 

Art. 44. O ·poder EXeCUtivo prorilo~erã, no
âmbito dos Ministérios e no prazo de um-ãrio, 
contado da vigência desta lêi, obse!Vadas as 
J10Jri1.:bsneia estabelecidas, a consOUâa_ção ·de 
to.dos os atas de regulamentação de_ alcance 
geral, ainda em vigor. 

§_ 19 O processo de consolidação obede
cerá à estrutura de títulos indicada no artigo 
39, 11, facultada a criação de títulos q._dicionais 
para as regulamentações que não possam, 
de modo apropriado, ser reunidas sob tais títu~ 
los. _ . _ 

§ Z-' Os atas de regulamentação de inte~ 
resse restrito serão referenciados ern volume 
publicado anualmente, sob a responsabilidade 
do Ministério da JustiÇa, de mó_do a indicar, 
por órgão do Poder Executivo, o tipo de ato, 
número, objeto. veiculo em que foi publicado, 
data da public:ação e respectiva página. 

-~Art: 45. · O Poder EXecutiVo promoverá, no 
prazo de um ano, a contar do exaurimeoto 
do praz_o il"!c!icad9 no artigo 44, a integração 
das várias consolidações_ de atas de .regula
mentação de alcance geral, respeitada a estru
tura de títulos da consolidação_ d_e l.eis -que 
seja desenvolvida pe_l_o Congresso Nacional. 

Parágrafo úntco. A consolidação Integra
da-de afós---ae-regu1amentaçãci-Será objeto de 
atUalização anual, através de procedimento si
milar ao deliil.eado nos artigos 42 e 43. 

Art. 46. Vencido o prazo f!Xado no artigo 
~5, serámandat6ria a revogação expressa das 
-dispOS-fçOes cofltidas em ãtos- anteriores Que 
conflitem _çom as novas regu1amentações. 

CAPITULO VI 
Disposições Complementares 

Art. 47. Compete- à Mesa Diretor8'da
Congresso_ Nacional a adoção das medidas 
necessárias para a r'ealizaç:ão, dentró do prazo 
de u_m ano da vigênda desta lei, da atualização 
dos _códigos, da ,C9nsolidai:?9 das ~eis e da 
montagem da coletâ_nea aqut defiQic;las, bem 
como para a sua atu_alização sistemáti-ca -em 
base anual. --

§ 19 o- CotiQfesso Nàci~nal institilifâ ór
gão técnico de caráter permanente, com auto~ 
nomia_ administra~va par~ ? desempenho das 
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incumbências definidas neste artigo, mediante 
o remanejamento _de recursos de ambas as 
Casas da Instituição. 

§ 29 O "Senado Federal e a Câm<lra dos 
Deputados mobilizarão as estruturas e recur~ 
sos técnicos do Centro Gfáficó do Senado 
Federal - Cegraf, do Centro de Inforn1ática 
e Processamento de Dados ~ Prodasen e de 
outros órgãos técnicos e administrativos em 
apoio aos trábalhos de sistematização das leis. 

§ 3~ Para fins de execuçâõ -da consolida
ção inicial das leis poderá o Congresso Nacio
nal requisitar, por prazo certo, o apoio técnico 
de órgãos do Poder Executivo e do Judidário. 

Art. 48. Esta lei entrará em vigor rio prazo 
de noventa dias, a contar da data de sua publi
cação. 

DispOsições Transitórias 

Art. lQ A Ab-rogação ou--derrogação de 
dispositivos legais Sertf indicada de modo exM 
presso nas normas legais editadas a partir de 
l'~dejaneiro de 1991. -

Art. 2c As leis produiidãs nO inteúegnõ da 
vigência desta lei complementar e da condu· 
são do processo de consolidação das leis vigi
rão de pleno direito, independentemente da 
sistematização.-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" , DE !989 COMPLEMENTAR 

Justificação 

a) Da Lei Complementar 
Vivemos um tempo novo,- u-m tempo de re

construção das institu~ões fundamentais da 
sociedade democrática, um tempo em que 
são inadmissíveis omissões na estruturação 
dos instrumentos básicos para a ação de tais 
instituições, um tempo de grandes mudanças 
no âmbito e forma de atuação de cada um 
dos Poderes da República. No que se refere 
ao Poder Legislativo, uma das mais urgentes 
mudanças requeridas é a reestruturação dos 
processos legiferantes, de modo a torná-los 
mais estáveis, articulados e compreensíveis. 
Mudanças que impeçam o emprego de for
mulações ambíguas ou imprecisas_- viabili
zadoras de irresponsáveis iniciativas populis-
tas - e de fórmulas cuja comodidade tem 
como preço a desorganização da ordem legaL 
Mudanças que levem à revisão crítica das leis 
efetivamente em vigor e à sua sistematização 
numa estrutura articulada. 

Foi sob aos auspiciOSos ventOs- desses tem
pos $1Ue a. nossa nove! ConstitUição, mais do 
que oportunamente, restabeleceu as prerro
gativas do Poder LegislatiVo como autoridade 
Jegiferante e agente co~partídPe -na formula
ção das políticas públicas do País. COffio parte 
desse importante desenvolvimento, o legisla~ 
dor constituinte fez inserir no texto constitu· 
dona! a exigência de que se promovesse a 
normatização, atrmtés de lei complementar, 
dos processos de elaboração, redação, altera
ção e consolidação d~s leis. Porém, mais do 
que apenas uma indicação de atividade neces
sária, a opção represen_!a, por si mesrila, uma 
caracterização de priorillade, visto_que, ao atriM 
buir à matéria o c-aráter de n6rma comple
mentar à Constituição, o legislador deixou-tO-

diC:ado _que sua-~formulação deve preceder-à 
d;;LS _oWa!S leis, a fim de que se assegure uma 
Ordenada produção legislativa. 

o tema, porém, está longe de s,er novo. 
Bem $lO G_Ontrár1o, datam já de muitos anos 
~s preocupações cçm tais ques~ões, aS: críticas 
ao sistema legislativo vigente, as reclamações 
quanto à quase inexistente sistematização de 
nossas leis e as postulações de juristas e parla
mentares em favor de normas capazes de con
ferir maior ordem e sistematiddade à geração, 
articulação e atualização- de a tos legais no Bra· 
sil. Há cerca de vinte anos, precedendo a intro
dução de seu _elaborado projeto de lei comple~ 
mentar sobre a matéria, o Deputado Henrique 
Turner discursava no Congresso Nacional so
bre a nec-essidade de se corrigirem as graves 
distorções então perceptíveis na atuação legi
ferante da Cãrriara--dos D.eputados e do Sena
do Federal, marcada por -precária sistemati
zação, grande recorrência e insatisfatório ren
dimento. 

__() jurist<'~ e ex~.Ministro da Justiça, Seabra 
Fagun~ ~::, ')f sua vez, em entrevista conce
didca _em I :.r, d ao Jornal O Estado de S. Paulo, 
assinalou: 

"Hoje em día, quase todo assunto rele-
- vaflle ae interesse coletivo é tratado por 

múltiplas leis e decretos-lei. É difícil mes
mo apontar algum que seja objeto de um 
só ato legislativo, como seria convenien
te." 

Um pouco mais adiante, reportando~se à 
questão do vulto e da precária siStematização 
das leis brasileiras, bem como às suas danosas 
conseqüências_, comentou o ilustre jurista: 

"Vivemos esmagados. em nosso País, 
_ por um acervo lnCompãlsável de leis e 
decretos-lei (para não falar de reQulamen
tos, instruções etc.) que torna pratica~ 
mente impossível, já não digo ao povo, 
mas até mesmO aos técn1cos conscíentes 
(ãdvogados,juízes, consultores), o domí~ 
t1iõ tranqüilo n-as materias mais imediata
mente ligadas ao quotidiano da vida ... É 
fundamental, não apei1as para advoga
dos e juízes, mas para o povo em si, a 
redução dos textos legislativos a algo de 
compulsável. Embora a aplicação das 
leis, em muitos casos, exija a presença 

-do técnico que postula (advogado) e do 
que julga (magistrado), o ideal para as 
relações do -día-a-dia da vida é cue o 
maior número de pessoas possa '"nten
der de onde nascem, em que consistem 
e até onde vãO os seus direitos." -

Contudo, e'm verdade, a análise mais apre~ 
fundada da problemátiCa apertas Se iniciaria 
com o Projeto de Lei Complementai' n" 1, de 
1971, do Deputado Henrique Turner, cuja de~ 
talhada justificação continua atual na maior 
parte dos múltiplos aspectos que aborda, es~ 
pecfalmente naqueles que apontam para a 
complexidade, redundância e articulaÇão quaM 
se ãnárquica da JeQislação brasileira - fre
güente!J1ente referida como "cipoal legislati
vo"- e para a prioridade absoluta da reformu-

laçãO dos métodos de elabOração e sistema~ 
tizaçã:o das leis. Argumenta ele: 

"Vivemos parede-e-meia com o tumul
to. pois, na intrincada floresta legislativa 
não há mais end_ereço, ausente o meca
nismo de referências qUe deve responder 
pela adequada e pronta localização das 
diversas_ categorias legais, ... 

A tarefa da reforma legislativa nos pare
ce mais transcendental e urgente do que 
a da reforma do Legislativo, eis que diz 
respeito ao interesse-mais pronto e ime
diato do povo. 

Mesmo que ainda não tivéssemos cui~ 
dado da modernização do Congresso. de~ 
veríamo~ COncentrar foi'ças e esforços na 
reformulação legislativa, procur'a:riêo iã
cionalizar a legislação, até mesmo antes 
de agilizar o processo legislativo. Em ou
tras palavras: aprimorar o produto, antes 
de cuidar da produção." -

Além disso, ao analisar os males bo:.~::.. 

do processo legislativo brasileiro, o ilustre pa:r.: 
lamentar ãrticula Urriã caracterização em clri
c_o- grupos, que nos parece perfeitamente 
apropriada à descrição desse processo em 
nossos dias, a saber:_ a) o excesso e a promis
cuidade legislativa; b) a dupla violação do prin
cípio da LJnidade_iegal com múltiplos assuntos 
integrados numa só lei heterogeneidad~ legal) 
e o mesmo assunto distribuído por Váiias leis 
(paralelismo legal); c) o empirismri-_e a -irres
ponsabilidade no proc-e"sso de -sucessão das 
leis; d) o descontrole e o tumulto ocasionado 
pelo sisternátlco uso da cláusula "revogam~se 
as disposições em contrário"; e__e) prog'i'eSsiva 
margin~lização da técnica legislativa. Seus ar
gumentos no delineamento da amplitude de 
tais questões e do seu impacto negativo sobre 
o Legislativo são de clareza, razoabilidade e 
pragmatismo irretocáveis. Por exemplo, pon~ 
dera ele, após enfatizar a importância de se 
submeter o aceryo de ·leis existentes a um 
proce~so de depuração e consolidação: 

"No campo da legislação, mais do que 
em q!lalquer outro, precisam ser restabe
lecidos os valores e padrões- da unidade, 
da ordem e da_ disciplina. _O imperativo 
categórico de nossos tempos é a supera
ção do estágio de perplexidade legal. A 
lei que a todos e a tudo disdplirfa, precisa 
ter a sua própria disciplina. A ausência_ 
de ordem legal conduz à incerteza, e esta 
é incompatível com a segurança jurídica, 
eixo em torno do qual gravitam as rela~ 
ções que instruJilentam todas as; manifes
tações da vida em sociedade." 

Seria repetitivo reproduzir aqui todas as fun
damentações articuladas na mencionada jUs
tificação _que ainda possuem validade. Ade
mais, grande parte delas sã_o sobejamente co
nhecidas pelos ilustres membros de nossas 
Casas Legislativas, n_ão só em razão das fre
qüentes citações na literatura especializada, 
corno também pela SUa mençã:o em pronun
ciamentos e -justificações- de projetes de Jei.
Entretanto, constitui dever -de justiça reconhe
cer que nosso projeto se beneficia da base 
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edifiCada pelas prOpostas do Deputado Henri- válído pretender que nossa gente exerça com 
que Turrier, bem como d.os desenvolvlmentps plenitude a sua cidadania, sabendo como agir 
consubstanciados nos projetas de lei comple- e a quem recorrer para garantir os seus direitos 
mentar introdu~.[ dos pelos Senadores Mé)rç_q_ e tendo, ao mesmo tempo, uma noção precisa 
Ma dei e_ Pompeu de Sousa. Por ovtro _l~do, ~de suas _obrigações e responsabilidades. 
cumpre assinalar _que o projeto é inovador no b) Dos Procedimentos Delineados pe-
que tange a certas áreas, tais como a caracte.. la Lei Complementar 
rização das leis quanto à sua finalidade, a arti-
culação de uma estruturr;~, básica. para as leis, 6 presente-projeto se acha dividido em qua
o uso de recursos gráficos para indicação das tro partes, produto da aplicação das dispo
alterações na._s leis, a definição de sistemática sições normativas que estabelece em su~ pró
para a consolidação das leis-~ para a atuali-: pria elaborc1ção, a saber: parte preliintrlãr, ín
zação de codificações, consolidações e coletâ- cluindo _a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, 
neas. "':c caracterização dos objetivos da lei e a in~:!ica-

A razão básica de nossa inlciatlva Joi a c o ri~ ção da sua abra-ngêf1C:Ta; parle norrriaffVa, in
vicção de que os novos tempos de recons_- :cluÍndo as _definiÇões legais e o textO d-ã --lel;_ 
trução da plenitude democrática não admltE~:m parte complementar, incluindo a definição de 
que se continue a postergar o estabclecimen~o . responsabilidades, a alOcação de meios para 
de normas disciplinadoras do processo de for- a adequadã- implementaçao da lei e a indica
mulação e _sistematização dos vários tipos de ção do início da 'ligénda .da lei; e parte aces
leis abrangidos pelo processo legislativo. Tal sória, incluindo a data da promulgação, a no
iniciativa é imprescindível para que se_ acti.ÇY,: . n1rnação da ~utOridaqe que institui o ato como 
l~m as leis sob a perspectiva da sua mais fácil lei, e o referendo de outras autoridades~ quan
compreensão pelos cidadãos, quer no caso do requerido._ 
de cada lei indívidu;;l,lil;adamente, quer no de O desdobramento das leis em quatro partes 
sua integração ao vasto acervo de !~is preexls- básicas visa a atingir vários- propósitoS. O priR 
tentes. Ela é essencial, tarnbém, para a edifica- meiro é o de dar rnc;~ior uniformidade à estru
ção de uma ordem jurídica em que a lei e tura dos diplomas legais; o segundo, o de fad
a justiça sejam convergentes e intercomel_e- iitar a sistematização do n\Jcleo normativo das 
mentares. Além_ disso, o projeto se apóia no noVas leis nas codificações e consolidações, 
pressuposto de que o pleno exercício das prer- visto que~ se acolhida noss.a proposta, o técniR 
rogativas leglferantes do CongreSso Naçion~ co envolVido nas ati\(idades de consolidação 
requer instrumentos capazes ·de re_v~stir __ taJ saberá que Sua- ·atenÇao deve cori.cEmtrarRse 
processo de clareza, organização, transparên- apenas-_na parte normativa, única porção a 
da, sistematicidade e estabilidade. Ne:[ites noR sé consolidada; o_ terceiro, o de forçar uma 
vos tempos, o Congresso Nacional n~o pode clara diaso_ê:iação _entre os ·~spectos normã
continuar a conviver com instrumen_tos inad~R ti vos conexos ao o_bjeto da lei_e aqueles ligados 
quados ao cumprimento de suas atribul_çÇies, à admÍiliStraÇãO de sua ir;nplementação, visto 
com estruturas obsoletas, com proce9-imen- que estes, em gera1, possuem interesse limita
tos cómodos, mas articuladores da desorçl._em do e ca"râter-tr_a._ri~itôrjo; e o quarto, intima
no -sistema de normas jurídicas do País_, __ Q~ -mente _relacLo_nàdo -~O ª-ill:_erior, __ o de produzir 
com condutas éticas que afrontem o_ noS~ _leiS qUe, a"_b.r~njam -_tamb-ém-o_ delineanl.ento 
povo, deficiCildâS qUê-; <=rn seu conjunto, resul- do instrumental necéssário à corisecução dos 
tam em deplorável imagem e em insatisfató_do ~efeitos pretel}didoS,-. aSpecto freqüéhtemente 
rendimento da instituição legislativa. _ esqueçido. Além .disso, tal estrutura favorece 

Cremos ter sido com base. em_ assemel[íÇI- -a_ criação_ de .UI"!\ a dinâmica aprop_riada p-ara 
das percepções, largamente refererldadas pe- a reeducaÇâo --no novo prOcesSo, indliZindo 
las frustrantes_experiências de muitos dos nQs- ~ autores_de lei~ a_§e preocuparem, primeiro, 
sos parlamentares, que este Congresso COris- êom a clara definição do objeto da _lei e sua 
tituinte fez incluir no_ t_~xtq_da Constituiç_ão a _base cçmstitucional; segundo, com o conteú
exigênda de normas reguladoras do processo do normàtivo da lei e sua articulação coni 
de elaboração, redaç_ão, consolidação e alteia- as !_eis existentesi_e, terceiro; com_ ÓS aSpectos 
ção das leis atrÇ~.v.és de lei complementar. Tal ,._ãssoCiadoS- à"iffiplemeótáçãO daS nollnas le
atividade_ é, sem dúvida, de grande relevância gais estabelecidas. 
e urgência, especialmente se pretendemos <;:O- A "parte preliminar" engloba os componen
meçar bem esta etapa de revitalização das a,ti- __ tes ligad!)s à identificação da lei e à lndicaçâo 
vidades leglferantes _do Congresso Nacional. de sua bà.se legal, do objeto regulado pela 

Impõe-se, portanto, não apenas por questão -lei e da abrangência das suas di!5posições 
de racionalidade, de justiça, de interes!!e da (quem será afetado), ou seja, o conjunto de 
instituição ou de pragmatismo, mas, sobre- elementos formais que, sem possuir caráter 
tudo, por ser imperativo constitucional, que normativo, integram a estrutura das leis,A nos
se definam, -com urgência, normas regulad9- sa proposta é de que tais componentes, com 
ras do processo de elaboração das leis, de exceção da caracterização do objeto e da 
alteração de leis existentes e de ordenaç~o. abrangência da lei, passem a ser articulados 
integração e consolidªção dos textos )egafs através -de proce"dimentos padronizados, visto 
vigentes, bem como que se estabeleçam_r.e- que, não obstante as importantes funções p~r 
gras de boa técnica legislattva que assegurem - eles _cumpridas, existem razões de ord_em pra-
aos cidadãos um_ acesso- fãdlitado às norrn.as tiça a rec-omeihdá-los, a- saber: a) os processos 
legais que regem as suas relações nos vários de ststêmatizaÇãO reqUerem certa Padroniza.: 
campos de atividades. SOinente __ assim . s~rá- . çãO-dOs elerilenloS identificadores das unida-

-"des integradas ao sistema; b) constitui evi
dente desperdício o uso de criatividade_na arti-
culação de componentes- de caráter ___ mera-

_cl)1ente formal; e c) a adoção de padrões favo
_c_e_c:e--ª--_COnsolidqção das práticas e dificulta 
o ~n:tprego de manobras escapistas. 

No que tange a tais componentes, as m_aio
res novidades _introduzidas pelo projeto são 
a simplificação da epígrafe, a adoç:ão de nu

__rnerãção seqüencial rião renovável para todos 
ps tipos de le"iS, a distinção entre leis de_ alcance 
geral e de interesse restrlto, a fiXação de_ meios 
de identificação das leis de interesse restrito, 
a_ ex.igên_da_ de- ·ementas em Torma dã título, 
a jndiç~ção da base legal oy constitucional 
da lei em seu preâmbulo e a explicitação do 
objeto e da abtêiDgência de_ seus efeitos. ·no 
artigo inicial da lei. 

Á epígrafe, nos termos deste projeto, lnclu_i 
aespedficãi;ão da espécie de lei ( complemen

_Ulr, delegada, de<:r_eto legislativo, resolução 
etc.) e reSpectivo riúmer_o, bem corilo a in.d.icaw 
ção-do ano de sua promulgação. Pareceu-nos 
desnecessário e redundante a especificação 
da data (dia, __ m§ __ e ano) da aprovação do 
ato em tal dispositivO, visto_ ser a mesi-na Incluí
da na parte final de cada lei, preCedendo ·a 
nominação da autoridàde proinulgado(a. 

"A adoção do sist~ma d~ numeração s,e;
quenctal não renovável para todos os tipos 
de lei decorreu da_ percepção, fundada_ em 
a~lia_são Qas práticas legislativas, de que tal 
procedimento facilita a localização dos d.ip!ow 
mas legais, a sua indexação e .a_ sua refereÍ1· 

. dação em textos leg~is O'-\ téccyicos, ao mes:
mo tempo em que minimiza as confusões en
tre .atas com o mesmo número, mas de: anos 
diferentes. Além disso, a quantldãde-de de.cré
tos legislatlvos e resoluções- oranume.rados 
atravéS do sjstem~ reflováxel a. cada legiSlatura 
-:- não possui vulto suficiente pélfa requerer 
tal procedimento. Assim, tendo em viSta ·as 

-vantagens indicadas e a inexiStênCia de des
vantagens, pareceu-nos mais razoável o uSO 
de um me_smo sistema CJ.é riuõ1eta.Ção para 
todos os tipos de lei. - --_ 

A avaliação das leis quanto à slia finalidade 
cOlOCou a ffiostra que apreciáVel parcela des
tas se destina à instrl,lmentação de _decisões 
em cas~_ c;le interesse ,restrito ou de efci!qs. 
temporárioS, tais como a declaração de utilida
de pública de uma determinada pessoa jurídi
ca, a outorga de nome a certa obra, a autori
.zação para contratar fmanciamento, a doação 
de um bem, a desapropriação de uma área 
-ou prédio etc. Tais atas, c_ontrariarnente ao 
que ocorre com as leis de al<:ance geral, não 
possuem iftteresse para a maioria das Pés
soas. Tal constatação, que está longe de ser 
recente, tem suscitado a articulação de P__ro
postas de diferenciação entre_ estas espécies 
de leis sob vários ·argumentos, o mais impor
tante dos quais é o de aliviar os cidaQã_gs~dª __ 
p_~eocupação com aquelas leis sem repercus
são em suas vidas. Outro argumento em favor 
da distinção entre as duas espécies, também 
de ordem prática, é quê ela facilita os trabalhos 
de .con5olidação e eyjta o desperdício ....;;. e 
fonte de desnecessáfia c_omplexidade -que 
seria submeter as leis de interesse restrito ao 
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mesmo processo de_ codificação ou coos.oli
dação que as leis produzidas para viger erga 
omnes. 

Assim, dada a inconveniência de produzir 
tais leis sem numeração -visto que as expe
riências com esse método têm desaconse
lhado seu emprego ;....... _ou com numeraç!o 
distinta daquela usada para as leis de alcance 
geral, optamos por identificá-las por meio de 
inserção do designativo "Restrita" ou ''Res
trito", precedendo o respectivo número. Tal 
recurso deverá facilitar -ª disU~JÇ:ão entre os 
atas a serem objeto de consolidação e aqueles 
a serem reunidos em coletâneas_. a1ém de pog.. 
suir a vantagem de isentar os_ ór~;Jãos técnic_o_s 
do exercício de disc~ãQquanto -às leis perten
centes a um e outro grupo. Entendemos se
rem as Comissões Técnicas os- órgãos apro
priados para deddir, em caráter preliminar, 
pendente de deliberação em plenário, sobre 
a condição de interesse restrito ou gera1 de 
cada lei. 

A ementa, segundo a concepção do projeto, 
tem como finalidade a atribuição de um desig
nativo próprio e particular, de um tltu1o, a cada 
lei. Tal orientação possui inúmeras vantagens, 
como, por exemplo, a de ensejar o pronto 
reconhecimento da_leiem rn~lo a o_y_t(os diplo
mas legais, a de facilitar os trabalhos de classi
ficação, indexação e arquivamento dos textos 
legais (em bibliotecas _e ór9ãos têcnioos) e 
a de reduzir a perda de tempo em pesquisas 
legais. Além disso, entendemos que as leis 
serão melhor identificadas por títulos, como 
"Lei de Greve dos Seividores Públicos", "Lei 
de Elaboração e EXéctição do OrçamentO", 
"Lei de Elaboração e Consolidação das Leis" 
etc., do que por formulações como "Dispõe 
sobre a Organi~ção da Administração Fede
ral, estabelece diretrizes para a Reforma Adini
nistrativa e dá outras providências", "Dispõe 
sobre a Elaboração, Redação, Alteração e 
Consolidação das Leis e dá outras providên
cias" etc.; mesmo porque a fórmula "e dá 
outras providências" não se coaduna com os 
prindpios que o projeto estabeleçe como pa
râmetros para a elaboração de leis. 

Outra razão para o Uso de- títulos cõildSos 
é a perspectiva de que tal regra, associada 
à exigência de compatibilidade entre a ementa 
e o objeto da lei, venha a fyncionar como 
coadjuvante dos objetivos de melhor articu
lação entre as leis, de maior especificidade 
na produção legal e de não-proliferação de 
leis em tomo do m~o objeto. 

É claro que, no caso das muitas leis destina
das apenas a promover aprimoramentos em 
dispositivos legais já existentes, tal ementa se
rá, provavelmente, menos personalizada e 
charmosa, assumindo contamos próximos às 
práticas tradicionais, IstO é: "Modifka o Con
ceito de Empregador na Lei de Greve", "Inclui 
a Seção de Crimes Envolvendo Computado~ 
res no Código Penal", ou "Revoga a Seção 
do Código de Águas que Proibe Microaprovei
tamento Hldrelétricos". Contudo, não se inclui 
no espírito do projeto o emprego de fórmulas 
imprecisas como "Revoga o artigo 44 da Lei 
n9 9000" ou "Inclui dispositivo na Lei do [nqui
linato". 

O Preâmbulo, também designado por ~'fór~ 
mula de promulgação'' na literatura de elabo
ração legislativa, se destina, em nosso projeto, 
à indicação da instituição competente para 
a prática do ato e do dispositivo constitucional 
em que este se aCha assentado. Cremos ser 
tal esfrirtura preferível à fórmula, de(endida por 
aJQUns tratadistas, que nele inclui a nominação 
da autoifdade que manda vigorar a lei. 

A expressa indicação da base constitucional 
da lei em seU preâmbulo se funda no entendi
mento de que as leis precisam, necessaria· 
mente; derivar de preceitos constitucionais. 
Logo, _se a Constituição é a fonte de toda a._ 
lei, nada mais apropriado do que indicar o 
dispositivo constitucional que oferece amparo 
à lei nova ou à alteração na lei existente. Tal 
prática possui o caráter prático de evitar a ge
ração de normas que padeçam do vído da 
inconstitucionalidade e uma evidência mate
rial do respeito e reverência que os homens 
públicos e as instituições devotam à Cons
tituição. 

No que refere à nominação da autoridade 
no preârribulo ou na epígrafe das leis, é algo 
que nos pare_ce não apenas demasiado "Impe
rial" para os nossos dias, mas também incom
pativel Com o -ca'ráter qUe se pretende dar ao 
nosso sistema democrático de governo, isto 
é; màic:ado por uma ética de discrição ~ res
ponsabilidade dos governantes_ e de uma 
Preocupação em servir com patriotismo, dedi
cação, ainor à verdade, e não ostentação. 

A melhor especificação ·do objet.o e alcance 
da lei tem o sentido de corroborar o processo 
de saneamento dos fatores de desarticuJação 
de nosso sistema legal. Conforme- apontado 
por tratadlStas e parlamentares, a falta de espe
cificidade das leis, istO é, a existência de plurali
dade de leis sobre um mesmo objeto e de 
leis que- versam sobre pluralfdade de objetos, 
constitui uma das prindpais causas do caos 
legal, além de grave violação à boa técnica 
de elaboração legislativa. 

Fói por essa razão que acolhemos no pro
jeto o- Pllnêípio -adotado" em -vártos sistemas 
juridicos, com resultados positivos, de restrin~ 
gir cada_ lei a um único_ objeto ~ excetuadas 
as codificações, reservando o priffieiro artigO 
da lei para a precisa indicação de tal objeto, 
a fim de forçar sua explicitação logo de início 
e de faCilitar a verificação do acatamento a 
tal norriia. No Estado de Nova lorciue, por 
exemplo, a Constituição, em seu Art. m, § 15, 
estabelece: 

"No private or local bill, which may be 
passed by the legislature, shall embrace 
more than one subject, and that shaU be 
expressed in te_title." 

ou seja, "nenhuma lei particular ou de inte
resse local que venha a ser aprovada pelo le
gislativo estadual poderá abranger mais do 
que um tema, devendo eSte ser expresso no 

--títillõ da lei". 
Portanto, as normas que obrigam a especifi

caçãO âo objeto da lei em seu artigo primeiro 
se destinam a combater os perniciosos efeitos 
das violações ao princípio da unidade legal 
- quer.pela int~rliga~ão de diversos objetos 

ou assuntos numa só lei, quer pela distribuição 
do mesmo assunto por várias leis. Entenda-se, 
porém, que não se pretende com issO evitar 
a existência, pelo menos nos estágios iniciais 
de nosso processo de consolidação, de dife
rentes leis tratando de diferenciadas facetas 
de um mesmo tema. Isso seria pretender uma 
onisdência difícil de viabilizar na prática. O 
que se deseja é evitar_ que certa faceta de uma 
área de interesse _da sociedade seja regulada 
por várias leis não expressamente articuladas 
entre si. ' 

Por outro lado, a consciência de que a ação 
legiferante a nível nacional é complexa e passi
vei de ser exercitada com diferentes amplitu
des, dependendo das conveniências do inte
resse público nas diferentes regiões e momen
tos da vida do Pais, fez com que se passasse 
a exigir a indicação, também no primeiro arti
go, da ampli~de com que a matéria será regu
lada pela lei. Destarte, no caso de uma lei 
cujo objeto -fosse a-adoção de menores, seria 
necessária a indicação dos grupos etários 
abrangidos pelo ato legal e dos tipos de ado
tantes considerados (nacionais, estra!lgelros 
ou ambos); enqu,anto que, numa lei que tives-
se por objeto a instituição do sistema de co-;. 
gestão na indústria, dever-se-iam indicar os 
segmentos industriais a_brangidos pela lei e 
o porte de indústria em que as normas seriam 
aplicáveis:_ 

A "parte normativa" constitui" o riúdeo da
lei, a parte em que são reunidas as normas 
de obediência obrigatória por todos aqueles 
sob a jurlscüção do diploma légal. Esta parte 
congrega, nos termos do projeto, dois seg
mentos básicos: as definições legais e o texto 
da lei. 

O sé9riiefit0-das definições legais tem _a 
finalidade de tornar as leis mais claras, ordena
das e precisas, especialmente aquelas que li
dam com matérias a1tamente tênicas, bem co
mo a de facilitar o ajustamento dos atas legais 
a desenvolvimentos posteriores, sem a neces
sidade de alterar suas normas. Suponhamos 
que tiv_éssemos elaborado uma lei sobre as 
ofensas praticadas com computadores e que, 
ao fazê-lq, tivéssemos incluídos, no capítulo 
das defmições legais, a caracterizc;~.çã_o de tal 
tipo de ''ofensa'"'. Suponahamos que tal defiiii· 
ção não tivesse incluído o problema da conta
minação de tais recursos por mlcrofnstruç:ões 
designadas por ''vírus de computadores". Em 
tal caso, com grande probabilidade, a situação 
poderia ser corrigida mediante uma simpli
ficada lei que promovesse_·~ ajuste da defini- . 
ção, sem a necessidade de modificar_as dispo
sições normativas. Além disso, tal método fa
vorece o uso _de processos incrementais em 
áreas nas qUais o nível de conhecimento é 
limitado~ mediante o emprego de definições 
mais genéricas que vão sendo aprimoradas 
na medida em que avança o conhecimento 
sobre a matéria- e ao ordenado aperfeiçQa· 
mente das normas legais existentes ao invés 
da desordenada produção de diversas leis so
bre um mesmo objeto. 

O texto da lei é o segmento que articula, 
através de títulos, capítulos, seções, artigos e 
seus desdobramentos, o conj.un_to de. dispo-
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sições_ normativas estab_eleddas com relação desarticuladora_ do equilíbrio de poderes entre 
a um objeto bem definido e caracterizado. as instituições, devendo ser combatida sistma-
Aqui, mais do qu_e em qualquer outra parte ticamente, a fim de evitar a usurpação de prer-
da lei, são _indispensáveis cautelas quanto à rogativas. 
caracterização do objeto, à apropriada estrutu- NC! que se refere às técnicas de articula;ç_ão 
ração da lei, à técnica de articulação dos ele- dos elementos normativos das ]eis, procura
mentes normativos, à apropriada redação das mos acolher aquelas que, além de consagra
normas - de modo a revesti-las de ordem __ das pela prática - usadas na montagem do 
lógica, clareza e precisão- e ao ajuStamento texto d.J Constituição Federal e na do Código 
das normas legais vigentes às novas normas Civil brasileiro-, propidem mais amplas faci-
introduzidas. Este segmento, na presente lei !idades aos trabalhos posteriores de consoli-
complementar, trata exataménte da ftxação dação, minimizem problemas no arquivan1en-
das normas a serem observadas no exercício to e r~cuperação dos textos através de preces-
de tais práticas. sos infOrmatizados, sejam defensáveis em ter-

A seção de caracterização do objeto sedes- mos de estrutura lógica e possuam compati-
tina, no caso desta lei, à indicação da finalidade bilidade com as regras gramaticafs de nossa 
e apllcabilidade de cada tipo de ato, bem como Jlngua. 
à das restrições em seu emprego, quando ca- Assim, foi mantida a identificação dos inci-
bíveis. Reconhecemos que, em alguns casos, 505 através de caracteres romanos, em res-
o nível de deta1he vai além do que seria indis- peito às práticas tradicionais, não obstante 
pensável, como, por exemplo, o registro de nossa preferência pelo uso de caracteres ará
que somente são leis_ complementares aque- _bicos, mais f?cilmente manejáveis em siste
las assim especificadaS na Constituição e o -- mas informatizados: Com base em similar fun
de que os decretos legislativos possuem cará- damento, mantivemos a flexibilldade para o 
ter de lei que independe de sanção presiden- -desdobramento de artigos em incisos, nos ca
da!. O propósito dessa orientaç_ã_o foi eliminar sos de enumerações, ou em parágrafos, nos 
incertezas e_ evitar debates inócuos com rela- casos de detalhamento ou excetuação de can-
ção a tais questões, bem cOmo propiciar aos diçõeS estabelecidas no caput. Além disso, 
cidadãos sem formação jurídica um mais ela- também em respeito à conveniência das práti
ro entendimento quanto às finalidades dos di- cas consolidadas, renunciamos à tentação de 
ferentes tipos de leis. Por outro lado, o maior instituir níveis diferenciados ·de detalhamento 
nível de detalhe quanto às medidas provisórias para 0 parágrafo e para o inciso, aceitando 
decorreu do seu caráter de_ instrume_nto re- que 0 primeiro tenha no ·segundo seu primeiro 
cente. nível de desdobramento, mas vetando :~ ln-

Ainda no que tange às medidas provisórias, verso. 
cumpre assinalar que os debates travados a 
seu respeito, durante os tr_aba1hos da Assem
bléia Nacional Constituinte, deixam fora de d(l
vida que o emprego deste tipo de ato legal 
-que confere ao Executtvo poderes do Legis
lativo - deve ocorrer apenas em situações 
excepcionais e sob normas capazes _de evitar 
abusos. É esta, aliás, a posição defendida pe
Jos juristas da Itália, país cuja legislação inspi
rou a inclusão do instituto em nossa Consti
tuição, como claramente aponta o ilustre Se
nador Iram Saraiva, na justjficação do_ Projeto 
de Lei do Senado n~ 4 7, de 1989. Foi, portanto, 
com base em tais pressupostos que efetua
mos a caracterização deste tipo de lei e a con
ceituação legal dos casos_ de relevância e ur
gência, evitando dar caráter recorrerife a tais 
definições. 

Quanto às limitações ao empfêg6 das leis 
delegadas, derivam de três pressupostos. O 
primeiro, de natureza histórica, -é Ci de que, 
durante os perfodos de normal funcionamento 
das instituições_ democráticas, o usual- aqui 
e em _outros países_- é que o Parlamento 
se encarregue da função legiferante, delegan
do poderes apenas no campo da reorgani~ 
zação do Poder Executivo, enquanto aquele 
se prepara para exercer adequadamente tam
bém tal atividade. O segundo, de natureza ra
donal, é o de que, após- oito anos da vigência 
de uma lei delegada, devem ter sido gerados 
eJementos suficientes para permitir que a ma
téria seja submetida ao proc_ess_o normal de 
elaboração legislativa O terceiro; de natureza 
preventiva, é que a inérCia- constitui a força 

Por outro lado, foram criados dois __ novos 
tiPos de desdobrarriento, para uso exclusivo 
nas consolidações, a fim de facilitar a inserção 
dos blulos identificadores das leis, bem como 

_dos níveis de desdobramento das mesmas 
que mereçam identificação própria em tais 
sistematizações. Referimo-nos à "Divisão" e 
a-"'Subdivisão". A primeira, indicada através 
d~ númeroS formados de quatro algarismos 
.;3-t:~bicos, de;:;tinada. a expressar o b1ulo da ma
téria ou c:!e lei singular. Por exemplq_: 161 O 
..:......,._.Greve em serviços públicOs; 4090- Regu
lamentação da profissão de engenheiro; e 
7768 -Delitos envolvendo computadores. 
A_ segunda, indicada por meio de dois algaris
mos precedidos do númefo da divisão respec
tiva e _dele separado por ponto, despnado a 
expressar os títulos mais relevantes de dj;!s_do
bramento da matéria. Pãr exemplo: 7768.01 
DelitoS envolvendo computadores: definição 
ae- termos; 776820 rnvasão de sistema_s ope
áidos com computador; 7768.40 Posse crimi
nosa de computadores e materiais relaciona
dos. A ftxação dos artigos como desdobra
mentos imediatos das subdivisões decorre da 
própria lógka de preservar, tanto quanto pos
sível, os textos originais das leis sistematizadas 
nas consolidações. 

Além disso, baseando-nos naqueles mes~ 
ni.C?5 t't!_nd~mientos de ordem prática que justi

-fiCam O eiTiJJTego do sinal"§" para referenciar 
o parágrafo, estabelecemos o sinal "§§"como 
indicativo de subdivisão na Consolidação Bra
sileir.il de LeTs: -ESSa opÇão Viséi ·a aar caráter 

mais prático à referenciação posterior de par
tes específicJs de nossa estrutura de leis, visto 
que o núinero da Subdivisào carrega corisigá 
OS elementos_ identificadores da divisão res
pectiva, e esta, por sua vez, o do volume da 
conSolidação _através de seus dois primeiros 
algarismOs (nos exemplos acima, o grupo 77 
serta designativo de DireitõPeriãi;O gfõpO 40, 
de Educação, _e o gitipO 16, de Administração 
Pública). · · 

No que tange às normas a_ serem obser
vadas na redaçáO das_ leis, acolheffiOs, pratica
mente ln totum, aquelas articuladas no projet_o 
de lei complementar apresentado pelo Sena
dor Pompeu de_ Soása, em fins de--1988, adi_
cionand-o a elas apenas uns pouCos comple
mentOS. A redaçâo é, sem dúvida, um dos 
aspectos de maior relevância na formulação_ 
de leis, cOmo coffiprovam as sistemáticas ad-_ 
vertêi1cias_dos tratadista_s sobre a importância: 
dO-eStilo e da precisão gálmatkal _p"ãra a dare~· 
zá das leis. O professor Walter Costa Porto, 
por _exemplo, atribuí a imprecisão existente em 
parte de nossas leis ao fato de normas virem 
sendo redigidas, muitas vezeS, com um pala
vieado fi-Ouxo, drcúlar, com violações ao bom 
senso, com _vidas que não se ímaginaria pu
aessem freqüentar linguagem de onde se de
veria esperar maior precisão e -cafez:a. Assim, 
como se _p_ode ver, não foi por acas_o_ que nos
sos constituintes se preocuParam famOem 
com a ·questão da redação, aO artiCular o pará
grafo único do art. 59 da Cõnstituição. - --

As normas estabelecidas_ nesta _seção da lei 
cOmplementar se destinam a induzir os auto
reS de proposições a cuidar quanto a cada 
termo ,empregado,_ a evitar o uso de palavr?IS 
cuja inadequação possa obscurecer o texto 
legal ou distorcer o propósito das normas. Não 
apenas isso, destinam-se também à instítucio
naliZ2!ção de um estilo sóbrio para a redação 
das normas legais, de __ um est11o que restrinja 
o uso de adjetivações dispensáveis, os vfcios 
de línguagem e os recursos estilíticos que ge
rem ambigüidade ou Comprometam a clareza, 
aordenação ou a precisão das idéias, conceito 
e inter-relaÇões. -

Na seção relativa à elaboração e alteração 
das disposições normativas, o projeto introduz 
uma série de inovações, todas de taráter prá
tiCo e aprlmorador da atividade legiférente. O 
fato de, em alguns casos, se descer a detalhes 
decorreu do interesse em evitar dúvidas e d_e 
conferir coerênda e estabilidade aos proces
sos reSpectivos, evitando que, quando _da im~ 
plementação, se viessem a_ distorcer os propó
sitos sistematizadores das novas normas. As
sim, as --alterações em normas legais existentes 
passam a ser realçadas através de indicâções 
gráficas, como forma de permitir a clara- visüa~ 
lização dos acréscimos, mudanças ou supres
sões no texto_ anterior. As va_ntagens de tal 
técnica, usada na maior parte dos legislativos 
norte-americanos, são inegáveis, tanto do 
ponto de vista técnico - minimizando a pro
dução de normas truncadas -quanto do polí
tiCO, por corroborar iniciativas orientadas para 
a transparência das atividades. 

No caso_ da Seç:ão V._ do_ Capítulo IV, do 
ptojeto de lei complementar que temos a hon-
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ra de submeter à deliberaçi:lo do Congresso 
Nacional, a aplicação da té.coica_a que nos 
referimos propiciaria o seguinte resultado: 

SEÇÁOV 
Da Vigência das Leis 

Art. 32. -Os--arts. -1 o e -21 do Decreto-Lei 
n" 4.657, de 4 de setembro de 1942, pãssam 
a vigorar com a redação dada pelos arts. 33 
e 34 desta lei complementar. 

Art. 33. _ A lei começa a vigOrar em todo 
o Pais na data por ela indicada. Na falta de_ 
indicação, trinta dias depois de oficialmente 
publicada 

§ 1 o Nos Estados estrangeiros, a obriga
toriedade da lei brasile_ira, quando admitida, 
se inida trinta--dias-âepC:iiS- ao -lnfdo ·de sua 
vigência no território nacional. __ 

§ 29 A vigência das leis que os governos 
estaduais elaborem por autorização do Gover
no Federal depende da aprovação deste e coM 
meçará no prazo que a legislação estadual 
fxxar, contado da data da aprovação, 

§ 3~ Se, antes de entrar a lei em vigor; 
ocorrer nova publicação de seu texto--com o 
propósito de retificação, os prazos de sua vi
gência começarão a cOrrer da nova publica-
ção. - - - --- ~ 

§ 49 As correções e alterações em texto 
de lei já em vigor -Cõhsideram-se lei riovã. 

Art. 34. Não se destinando à vigência 
temporária, a lei terá vigor até que outra, pos
suindo hierarquia compatível para tanto, a mo-
difique ou revogue. ____ _ 

§ 19 A lei posterior revoga, dispositivos da 
anterior quando expressamente o declare, ou 
quando dê nova redação a dispositivos legais 
ne1a contidos. 

§ 2? A lei nova, que estabeleça disposi~
ç:ões gerais ou especiais a pai" das já existentes, 
sem c_om elas entro:u: ~_rn conflito, não reVoga 
nem-modifica a lei ai"ltériOr. 

§ 3? Salvo dispoSição em contrári~, a lei 
revogada não se restaura por ter a lei revoga
dora perdido a vigência. 

§ 4? Quandoa_lei_in_du_irseçãode''Dispo
sições Transitórias"_çi~~@ indicar, espedfica
mente, o periodo de vigência dessas dispo
sições. 

A renúncia à côrnoda forma de ab-rogação 
(revogação total) ou derrogação (revogação 
parcial) tácita,_ propiciada pela fórmula "revo
gam-se as disposições em contrário", decorre 
da constatação de seus rnalefidos. Com efeito, 
ela tem resultado não apenas em precária arti
culação das normas legais e em crescente 
perplexidade dos cidadãos quanto às \eis em 
vigor, mas também, dado o grande volume 
de legislação, nurria-Situação capaz de deso
rientar até os juristas mais operosos. A propó
sito disso assinalo_u o Deputado Henrique Tur
ner: 

"EnQuanto se acelera O prõtes-sd- de 
nascimento da lei, encurta-se o de sua 
vida, ao mesmo tempo em que, parado- _ 
xalmente,_ diminui-se a certeza quanto à 
efetividade de sua morte. Daí resultou o~ 
inevitável e gigantesCo aumento da popu
lação legislativa, bem corno do purgatório 
do jurista, pois se torna cada ve_z mais 
difícil identificar; localizar e distinguir as 

revogadas das vigentes, pÕr fQrça de ser 
a cláusula "revogam-Se as disposições 
em- contrário" invetarlahte inidõnea no 
processo de sucessão das leis." 

A nossa opção pela forma "revogada" ao 
invés da forma "ab-rogada", consagrada pela 
técnica jurídica, funda-se na preocupação, já 
enunciada, de se_ usar _em nossas leis termos 
mais facilmente cQmpreensiveis pelos cidaM 
dãos. Ademais tal tecnicfs-mo deixa de ter sen
tido no nOvO siStema, errr qüe, banida a perni
Ciosa fõrinula "revogam-se as disposições em 
contrário", a form·a derrogação (geralmente 
tácita na sistemática atual) será substituída pe
la forma mudança de redaçáo, expressa
mente indicada em novo texto legal. Portanto, 
careceria de lógica preservar o desdobramen
to de um gênero que passa a contar com 
uma só espécie. 

Quanto à norma exigindo que os atas de 
regulamentação, facultados ou especifica
mente apontados pelas leis, obedeçam às no r
mas definidas por esta lei complementar, tem 
ela o propósitQ de facilitar consolldações que 
veitham a se tomar ne<:essárias ou convenien
tes, sob a perspectiva do interesse público, 
b_em cOmo o de- aSSegurar simetria entre _o 
processo de elaboração legislativa e a<juele 
de regulamentação acessória, propociando 
com isso mais fácil compreensão pelos cida
dãos das normas que disciplinam matérias 
de seu interesse e dificulta_ndQ a_ produção de 
orientações que conflitem-cOm as normas le
gã1s ou as· distorçam. A indicação de sua base 
le9-al, por outro lado, visa a facilitar a percep
ção ·de iriidafivas que distorçam o propósitO 
da_s le:i_s, __ 

o projeto abi.imge também as normas rela
donada_s à Vigência das leis -que integram a 
"Lei de Introdução ao Código Ovil" por duas 
razoes. báslc_as,_A primeira é a de se Considerar, 
dentro da nova filosofia, desejável a reunião 
de todos os aspectos relacionados à matéria 
normalizada em um só diploma legal. A se
gut)da, p_ fato de ser necessário ajustar as nor
mas defiriid"aS por talléi às mudanças trazidas 
pelos tempos modernos, bem como à siste
mática ora definida. Por exemplo, dada a mo
dernização dos meios de transportes e comu
nic_as:?es, c::specialmel"!te das últimas, não sub~ _ 
sistem razões para os amplos prazos anteriOr
mente fiXados, De igual modo, definida a obri
gatoriedade de revogação expreSSa de dispo
sitivos legais, não seria cabível manter normas 
legitimadOias de ab-rogação ou derrogação 
tácita. ~ 

A questão da consolidação das leis e atas. 
de-regulamentação é situada como de capital 
importâilda ·para o aprimoramento de nosso 
proce:S_so JegislãtivO e sua -adequação às ne
cessidades atuais da sociedade brasileira, A 
percepção de tal relevância advém de um vas~ 
to elenco de razões, mas, principalmente, da 
consciência do grande número de leis existen
tes,·ao reconhecimento de que o grau de arti
culação -:enfre- ãs me_smãs -é insatisfatório, Qa 
perspectiva de que a demanda por novas leis 
se tornará crescente com a redemocratização 
do País, da percepção do desagrado dos cida
dãos com a sistemática a:tual e da convicção 

de que a sistemática atual é absoluta, improM 
dutiva e injustificável sob qualquer perspectiva. 

__ C_onstituti fato__irrecus_âv~. diante ctas evi-
dências existentes, o de que nosso País vive 
a realidade da superabundância de textos le
gais. Os levantamentos realizados por Fernan
do G. Nogueira e A Neuber Ribas, relativos 
ao período 1946 a 1976, ora c_omplementados 
por leVantamento sobre o período de 1977 
a 1985, demonstram que, em quarenta anoS, 
fixam produzidas 14.751 leis, não computa
das as resoluções, a maior parte das quais 
ainda em vigor, a saber. 

-Atas complementares à ConsJitui-
çâo: .. : ~-··; ...... , .. _ . ..-.:.-·--· 104 

-Leis complementares ~·~·· .. ···--···: 49 
-LeiS órdináriaS· ....... : .................... : .. ,.: 7:29Y-
- Leis delegadas ................................. ~.: 11 
- Decretos leis ........ ,., .. , ....... , ............. ~ 2273 
-Decretoslegislativos ............. .:.. __ ,.: 2.741 
- Decretos d_o Conselho de MinistrÇ>s: 

2274 
Tal volume, entretanto, toma-se considera

velmente maior se a ele adicionados os atas 
anteriores a 1946 ainda em vigor, como o 
Código Civil brasileiro (Lei no 3.071, de 1916), 
o.Código Penal brasileiro (Decreto-Lei n~ 
2:848, de 1940), a De<:laração de Utilidade 
Pública de_ Sociedades Civis (Lei no 91, de 
1935), a Caracterização dos Símbolos_Nacio~ 
riaiS (Decreto-Lei no 4.545, de 1942) e tantos 
outros. Mesmo porque a vigência e a moder
nidade de uma lei não dependem apenas de 
sua idade. _ 
--Além disso, deve ser considerado que, du

rante o periodo em que o Congresso Nacional 
teve suas prerrogativas seqüestradas pelo Po
der Executivo (1964 a 1985 ), este exerceu ati
vidades legiferantes por meio de decretos e 
outros atas de regulamentação. Portanto, 
ápreciáVel parcela da vasta produção de tais 
atas, que incluem nada menos do que 37.725 
decretos- muitos dos quais ditando normas 
com base em atas institucionais - tem _de 
ser C-omputadâ n1:f(jliàhtificação da produção 
legal do País. 

O pior dessa vasta produção de textos legais 
é sua precária articulação, como já assinalado, 
Tem Os de reconhecer, embora com constran
gimento, que o arcabouço legal brasileiro não 
poSsui urna estrutura bem d_elineada.- ex_ceto 
no que tange a algumas dils codificações-~ 
afigurando~se muito mais como um conjuntO 
de partes com interligações pouco daras e 
cujas componentes possuem vigência nem 
sempre fácil de determinar sem uma demo
rada, onerosa e frustrante incursão ao~ tribu
nais. [sso sem -falar dos casos em "que ri armas 
de niveJ inferior- tais como decretos,-porta:. 
rias, resoluções etc. - se sobrepõem às nor
mas fi~a~as _por leis, e até mesmo por leis 
complementares à ConstituiÇão. _ __ 

Esse quadro, entretanto, deVe agravar~sé 
ainda mais. As,_ evidências propiciadas pelos 
paíSes de certa complexidade são de que a 
demanda por novas leis deve continuar cres
cendO em ritmo_ mais acelefc:2do do q~e_ õ de 
alargamento <:las funções do Estado. Com 
efeito, a cresce-nte complexidade das ativida
des do Estado, decorrentes das exigências da 
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sociedade moderna, especialmente daquelas dida pelos legisladores ao longo do processo 
de caráter social, faz com que a cada ano evolutivo das normas. 
mais se avolume a quantidade de leis produ- Igual cautela foi observada com relação ao 
zídas. No Estado de Nova Iorque - cuja eco- gradualismo que deve presidir tarefa de sem e-
no mia ocupa a quinta posição no mundo oci- Jhante magnitude. Assim, preferimos optar por 
dental - vêm sendo introduzidos, anualmen- um encadeamento de atividades que viabili-
te, cerca de 15.000 projetas de lei, dos quais zasse a sistematização da legislação esparsa 
cerca de 2.000 São convertidos em leis. em curto espaço _de tempo, e em que cada 

Portanto, a apropriada cOnsolidação de nos- etapa pudesse operar como sustentáculo da 
so _ _acervo de leis em uma estrutura articulada, etapa subseqüente. Reconhecemos que o 
capaz de pôr à mostra os conflitos, inadeqUi~- ideal seria -parti i' -parã uma sistematizaÇão glo~ 
ções e lacunas existentes na ordem jurídica bal que incluísse, desde o seu início, também 
do País, bem como de tornar Inteligível aos as codificações, no entanto, as contingências 
ddadãos o conjunto de normas que define nos conveceram de que essa não seria a me-
seus direitos e responsabilidades, se afigura lhor estratégia. Ela representaria não apenas 
como tarefa das mais inipórtantes e urgentes a necessidade de manusear um amplo volume 
no campo das atividades de produpão legisla- adicional de leis já razoavelmente sistemati~ 
tiva. O _que a prâtica está a índicaf ·e qUe, mais zadas, em prejuízo de atividades mais urgen~ 
do que produzir novas leis, é preciso integrar, tes, mas também um desperdício de esforços, 
de modo inteligível, o grande acervo existente, dado que várias de nossas codificações se 
como acabamos de demonstrar. Ademais, a acham em vias de ser substit":lídas por outras, 
situação atual é de extrema iniqüidade, por em estudos há vários anos. E por tais razões 
transferir àqueles sobre os quais incide a nor- que acolhemos, em nosso processo de siste-
ma legal uma tarefa largamente superior às matização, a idéia de tratar inicialmente os 
suas forças, qual seja a de reunir a vasta multi- códigos como categoria independente das 
plicidade de textos legais dispersos e de inte-. consolidações, reseJVando, na estrutura de tí
grá-los de forma juridicamente apropriada, pa~ tulos, intervalos sufiCientes para posterior ln
ra que possam inteirar-se das normas que re- serção das codificações. 
gulam uma determinada situação ou setor es- Quanto às normas para a atualização das 
pedfico. codificações, -consolidações e coletâneas, 

A oportunidade da iniciativa se toma ainda possuem razões óbvias. Sem a sua fixação 
mais evidente quando ccmsideramos qu-e os ou operacionalização bastaria pouco tempo 

·parlamentos modernos estão, mais e mais, para que 0 edifício leg'al voltasse a exibir as 
deixando de ser primados de bacharéis e pas- mesmas enfermidades que o molestam - e 
sande a acolher membros das mais varidas que nos molestam - nos dias atuais. O siste
profissões liberais e atividades económicas, ma preconizado é empregado com sucesso 
sem falar da crescente representação das ca- em várias partes do mondo, chegando, em 
tegorias de trabalhadores melhor organizadas,_ alguns casos _ como ocorre nos EUA -
dado que, para muitos destes, nao é fáCil pene- a facilitar a Operãdonalização de sistemas ba
trar nos tecnicismos do jargão jurídico, ainda seados em computador capazes de promover 
marca característica dos produtos do preces- até mesmo a_ atuali_zã_çã_o_ diária no s1stema 
50 legislativo. de normas jurídicas do país, bem como nos 

Não bastassem essas razões, o próprio catá- dos estados~mernbros. 
ter do processo legislativo, tipicamente incre- A seção que dispõe sobre a SistematiZaÇão 
mental, laborando sobre uma ordem jurídica dos atos de regulamentação decorreu do r~ 
preexistente e atuando apenas excepedonal- conhecimentO de que os órgãos do Executivo 
mente na introdução de_dispositivos_ Inova- têm sido profícuos geradores c[e regulamen
dores, pode ser apontado como justifkatlva- taÇões - por meio de decretoS, instruções, 
suficiente para valorizar a sistematização das resoluções, portarias e ordens de serviço -
leis. Mesmo no caso de normas inovadoras, freqüeritemente com_ força quase simDar à das 
o mais comum é que estas sejam introduzidas leis, por serem delas decorrentes. Destarte, 
através de preceitos abrangentes e de flexível afigurou-se como igualmente conveniente a 
interpretação, os _quais são gradualmente ajus- consolidação de tais_ normas, como maneira_ 
tados às necessidades da sociedade por inter- de se obter uma real visualização do ordena
médio de ação legiferante ulterior. Assjm, a menta legal que regula cada área significativa 
atividade se caracteriza por um processo de de nossa s_ociedade. Foi com base em tais 
composição onde cada nova peça deve se fundamentos que se fixaram prazos _para sua 
ajustar ao arcabouço preexistente. _____ consoUdação, a nível de Ministérios, segundo 

Assinale-se, porém, que a opção pela siste
matização _do acervo jurídico vigente não pre
tere o respeito que se deve ter ao conteúdo 
e finalidade das normas vigentes. A partir des
se pressuposto, o projeto acolhe o entendi
mento de que a tarefa de consolidar possui 
contornos· nitidamente diferenciados da ativi
dade de legislar, não podendo ir a ponto de, 
ao reunir os textos gerados através de atas _ 
independentes, dar-lhes uma articulação de 
que resulte significa-ção diferente da preten-

a mesma estrutura de títulos definida para a 
consolidação das leis. 

A "parte complementar" abrange as nor
mas ligada~ à fixação de providências e à indi
cação de meios- para implementação da lei, 
quando cabíveis, bem como à ind_icação pre~ 
cisa da entrada em vigência das normas esta
belecidas pela lei, possuindo mais um caráter 
de preceito administrativo do que normativo, 
No caso desta lei complementar, pareceuKnos 
ser de fundamental importância a clara ftxação 
das responsabilidades pela implementação 

Junho de 1989 

_dos trabalhos de sistematização das leis, bem 
como assegurar a· pronta adoção das normas 
por ela introduzidas. _ 

Nossa opção pelo Congresso Nacional co~ 
mo órgão executor da tarefa decorreu da con
vicção de que, sendo a atividade Jegiferante 
típica do Legislativo, rião há por que delegar 
as iniciatiVãs assodãdaS a tal atividade a Outros 
poderes. Se o fizermos não tenemos_o direito 
de reclarilar, mais tarde, pela expropríção de 
nossas competências. Por outro lado, conslde~ 
rados os recursos humanos e meios técnicos 
existentes no_Senado-Federal e na Camara 
dos Deputados, achamo~nos equipados para 
dar cabo de _tal empreendimento, com um 
mínimo de complementações. 

A "parte acessória" engloba os comp~onen
tes de caráter formal ligados à instituciona
lização da lei. Integram a parte acessória das 
leis a indicação do local e da data da sanção, 
promulgação, decretação ou resolução, a no
minação da autoridade constitucionalmente 
investida de poder para a prática de tal ato, 
bem como daquelas que, por imperativo legal 
ou regulamentar, devam referendá-lo. 

llustres membros desta Casa. a reforma dos 
métodos e práticas de elaboração legislativa 
constitui dfvida de há muito vencida junto ao 
nosso povo. Nada mais justo do que resgatá-la 
nesta ocasião em que os ventos de auspi
ciosos: tempos sopram sobre as instituições 
democráticas do País. Nenhum momento se~ 
ria mais apropriado do que este: temos um 
parlamento legitimado pela escolha popular 
para o exercício da missão constituinte, a ex~ 
periência advinda do engajamento em tal em
presa e uma massa de conhecimentos e con~ 
vicções capaz de embasar a produção de uma 
lei complementar ajustada às necessida_çl.es do 
Pais e às possibilidades t<:!cnicas e operacio
nats das instituições envolvidas. A nova Consti .. 
tuição que nosso-povo erigiu é testemunho 
inequfvocá de sua opção por mudanças. É 
tempo de pôr em marcha medidas concretas 
para a edificação de uma ordem jurídica mais 
justa, inclusive pela sua transparência. Vamos_ 
fazê-lo já e ousadamente._ 

f em oS plena consciência de que as mudan~ 
çaS intróduziâas peJa sistemática proposta 
criatãO-algütls embaraços durante um certo 
período de tempo- provav_elmente breve, da
do seu caráter lógico~. mas estamos conven~ 
cido de que todos nós, cidadãos, juristas, par
lamentares e instituições, teremOs muito a ga
nhar com a sistematização, clareza e operacio
nalidade propicidada pela nova metodologia 
proposta. 

É com base em tais fundamentos que te
mos a honra de submeter a presente propo
sição ao exame desta Casa, certo de que os 
ilustre Pares, com seu saber, experiência e 
perspicácia, em muitO contribuirão para o 
aprimoramento do seu texto. 

Sala das sessões, 12 de junho de 1989. 
-=Fernando Henrique Cardoso. 

(A c;missão de -Constituição, Justiça 
e Odadanla.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 152. DE 1989 

Dispõe sobre a partícíj;JÇã?i dos tli!ba~ 
Jhadores nos lucros ou resultados das 
empresas e dá outras provi"dências. 

O Congresso NadOr'ial decreta: 
Art 1, A participação dos trabalhadores 

nos lucros ou resultados das empresas rege
se por esta lei 

Art. 2~ Consideram-se empregadores, 
para os fins da presente lei, os como tal defini
dos no art. 2", da Consolid_c:~,ção d_as L.eJs_@ 
Trabalho. 

Parágrafo único. -Exdueró~s_e das obriga
ções desta lei as pessoas fisícas ou juríridicas 
que desenvolvem atividades de natureza não
económica. 

Art. 3? Cada empiegador, para efetivar a 
participaçãO a que se refere o art. 1 ?, deverá 
firmar com seus empregados, em caráter ge
ral, acordo coletivo específico com aquela fi
nalidade, o qual conterá_um plano de partici
pação. 

§ 1 c. A negociação do acordo coletivo a 
que se refere o artigo, do lado dos trabalba
dores, caberá aos representantes por eles elei
tos para esta finalidade ou ao sindicato repre
sentativo da sua categoria se isto for por eles 
deliberado com Assembléia especialmente 
convocada com esta finalidade. 

§ 2? O acordo a _que se refere o caput 
deste artigo será livremente negociado pelo 
empregador e seus empregados e constituirá 
o instrumento hábil para ftXaçáo tanto dos di
reitos substantivos da participação, tais como 
o modo e o enquanto dela, como também 
das regras adjetivas que deverão ser_ obede
cidas pelos acordantes, inclusive as de vigên
cia _e de revisão. -

§ 39 Não comportará o registro a que se 
refere o parágrafo seguinte, o acordo que não 
contiver cláusula garantidora aos empregados 
participantes dos meios de informação indis
pensáveis à fisc_al~o_ dó __ C:úrriprlme!lto do 
plano de participação nele contido. 

§ 4" O acordo co!etivo só terá validade 
erga omnes_se resgistrado no órgão l_ocal da 
Justiça do Trabalho ou no Juízo local investido 
da Jurisdição trabalhista,_ que organizará o ser
viço respectivo. 

Art. 4~ No exercício em que, comprova
damente, inocorrerem lucros ou resultados, 
o empregado ficará desobrigado da celebra
ção de acordo coletivo de participação, bem 
co71o de. comp;nsar a ausência dele em even-
tuais lucros ou resultados futuros. __ 

Art. 5" O acordo coletivo de participação 
é obrigatório não só para empregados perma
nentes, como também para os temporários, 
avulsos ou sazonaisc 

Art. 6" Comprovado o impasse na nego~ 
dação ou que o empregador se nega a qual
quer entendimento, poderão -os empregados, 
por intermédio do sindicato que oS represen
tar, ajuizar diss(díó ·coletivo destinado ao esta
belecimento de um plano de participação: 

Parágrafo único. Mo caso·docaput do_arti~ 
go, a Justiça do T rabal_ho,_ fracassada a conci~ 

Iiação judicial, nos limites do seu poder nor
mativo, defmido no parágrafo 21, do art 114, 
da Constituição Federal, estabelecerá um pla
no de participação que atenda à natureza e 

·à cOnjuntura do empregador e aos celebrados 
por ênipi'eS"as do' mesmo ramo de atividade 
e de porte semelhante. 

Art. 7~ A parte dos lucros ou resultados 
destinada à distribuição aos empregados em 
decorrência de plano de participação contido 
em acordo coletivo específico registrado na 
forma do parágrafo 49 do art. 3?, ou resultante 
de decisão da Justiça do Trabalho, não inte
grará o ·lucro tributável do empregador, para 
efeito do imposto sobre a renda. 

Art. & A quota-parte recebida pelo em
pregado à titulo de participação, qualquer que 

- seja a modalidade de que se revista, não repre
senta salário para nenhum efeito, e não pode 
servir de base à incidência de contribuição 
previdenciária ou de qualquer obrigação tra-. 
balhista. 

Art. g~ Na proporção dos planos de parti
cipação a que executarem em decorrência de 
acordo coletivo específico celebrado com 
seus empregados, os empregadores gozarão 
de: 

a) favor creditício ii.os estabelecimentos ofi
- cials de c:l-édito, segundo normas que estes 

adotarão para isso; 
b) preferência, em igualdade de condições, 

na adjudicação de obras ou serviços em pro~ 
cesso de concorrêhda pública; 

c) vantagens nos contratos com entidades 
públicas, a critério destas. 

Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 
No Brasil, nunca teve aplicação prática. a 

participação" dOs trabalhadores seja nos lu-
cros, seja na gestãO daS empresas, apesar de 
haver mandamento constitucional nesse sen~ 
tido, de:sde a Constituição de 1946, no primei
ro _ca_$Q_e desde a de 1967, no segundo. 

No Congresso Nacional foi tentada regula
men:taçaó do preceito constitucional através 
de dezenas de Projetes de Lei oferecldos pof 
deputados e senadores, mas sem sucesso. 

Os empregadores, em nosso pais, em sua 
maíoria, colocaram-Se' contra a participação, 
ou por motivo de insegurança quanto à saúde 
econômica das em-presas, ou por receio de 
que as quotas individuais de participação ve
nham a ser integradas ao salário por habitua
lidade de pagamento. 

Houve também dificuldades na tramitação 
dos Projetas de Lei apresentados sobre a ma
téria, por estabelecerem uma participação de 
dimensão _arbitrária, sem vínculo necessário 
com as pOssibilidades das empresas, assaz 
diferentes. 

Os projetas não contribuíam, também, para 
um aumento dâ. eficácia económica das em
presas. 
- Os próprios empregados nunca tiveram 

simpatia pela participaçáo,no Brasil, principa
lente suas lideranças sindicais. Consideravam 

-- -• 

que o quanto da participação nunca poderia 
se-r substancial para a econorhiá fndividtial oti 
familiar e que os empregadores poderiam fa
cilmente apresentar balanços acusado_res de 
prejuízos. Os sindfcatos têm reputado a partici
pação como uma fórmula de engodo, desti
nada a arrefecer a luta dos trabalhadores por 
melhores salários ou condições de trabalho. 

De qualquer forma, os trabalhatjores têm 
sido prejudicados por esse enfoque, porque 
a participação _não deve ser encarada como 
benesse ou favor oferecido pelo empregador. 
ao contrário o trabalhador tem o· direito de 
postular o recebimento de sua parte nos resul
tados da atividã.de econômica,_ pelo menos 
proporcionalmente à contribuição que da para 
a produção. 

Não vale mais, nos dias de hoje, como já 
está sendo entendido nas sociedades indus
trializadas, considerar que o trabalho já está 
bem pago através do salário, ficando os resul~ 
tados para serem distribuídos ao capital e à 
direção das empresas. 

Trata-se, portanto, de direito à participação, 
sob pena de uma injuSta e desigüal distribui
ção dos resultados. _ __ 

Devemos, portanto, buscar no Brasil, a adã
çáo _Qo instituto da participação nªs suas for
mas mais avançadas e econOmicamente ex
pressivas para o trabalhador. 

É evierite, contudo, que a lei li.ão terá aplica
ção, se pretender impor fórmulas rígidas afas
tadas da multiplicidade -das situações qUe 
ocorrem nesse terreno. Projetas de lei rigidos 
terão o destino dos que foram oferecidos des
de 1946, isfu é; as gavetas e os arquivos do 
Congresso Nacional. 

Por isso optamos pela apresentação de um 
Projeto que, consagrando a compulsoriedade 
da participação, deixa, entretanto,- às partes 
envolvidas, o detalhamento do modo e do 
quanto dela. 

Alei deve prever, ainda, o registro dos acor
dos, a desvinculação da participação em rela
ção ao- salário e às contribuições sociais, a 
isenção fiscal e os favores crediticjo, contratual 
e de concorrência pública. 

Este projeto de lei pretende ser apenas um 
passo inicial na introdução da participação dos 
trabalhadores no lucros ou resultados das em
presas nas relações de trabalho em nosso Pais. 

Aliás, consoante recomenda o rrtinistério da 
Igreja Católica -= expressa em sucessivas en~ 
cíclicas papais- "Qual-seja -eSta pãrtidpação; 
e como deva ela ser feita, não podemos esta
belecer por meio de regi"as f~x.as e determi
nadas, pois elas dependem das condições 
concretas de cada empresa. Tais condições 
não são idênticas para todas e, ainda dentro 
de uma mesma empresa, com freqüêOcia, va
riam rápidá e pi'ofui:ldamen:te. ContUdo, não 
duvidamos afirmar que deve conceder~se aos 
empregados uma participação ativa nos negó
cios da empresa em que trabalham, seja esta 
de particulares ou do Estado. Sempre deve 
tender-se para que as empresas se tomem 
uma -verdadeira comunidad_e humrma, cujo 
espírito penetre profundamente nas relações, 
na,s funções e nos deveres de cada_ um de 
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seus membros. •· (Mater et Magistra Papa João -
XXIII.) 

Nossa expectativa é a de que, com esta fór
ma, merecerá o apoio dos eminentes integran
tes da Casa. 

Sala das Sessões,. l 4 de junho de _1 Q89. 
-Marco Macie/. _ 

(À Comissão de Assuntos Socfà!S.r 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

Nabor Júnior - Aureo Mello - Ronaldo 
Aragão -João Menezes - Almir Gabriel -
Hugo Napoleão - Cid Sabóia de Carvalho 
- Carlos Alberto- Divaldo Suruagy- Nel
son Carneiro·:..... Alfredo Campos- Fernando 
Henrique Cardoso- Máriõ-tovas- Iram S"a
raiva - Meira Filho - ROberto Campos ·
Márcio Lacerda - Carlos Chiarelli -José 
Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está esgotado o tempo destinado ao expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara ·nn 3, de 1989- Com
plementar (no 55/89,-nà~Casa de Orfgem): 
que estabelece casos de ineleglbilídãd~ 
e os prazos de sua cassação, tendo 

PARECER; sób n" 45, de 1989,da Co-
missão _ 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela constitucio_nalidad_e e jurfdiciaa
de, com voto vencido dos Senadores An
tônio _Luiz Maya, CariQs eatrndnio e João " 
Menezes. 

A discussão da matéria foi encerraQ~ em 
sessão ordinária anterior .. 

Sobre a mesa,.requeriménto que será lido 
pelo Sr. 1 °-Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 324, DE 1989 

Nos termos do art. 350, combinado corh 
a alínea c do art. 310 do RegimeQtO rrlternq, 
requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei da Càmara n? 3~ de 1989- Complemen
tar, por 20 dias. 

Sala das Sessões, 14 de junho-de 1989'---
-João Menezes 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves, para sua posição de voto. 

- -- - - -

OSR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Para 
emitir posição de voto.)- Sr. P!esidente, esta
mos a poucos meses das eleições e esse pro
jeto visa exatame:nte suprir uma_ lacuna da 
Constituição, que deixOu de p"i-ever essa inele
gibilidade. 

Há uma tradição no País de que todas as 
pessoas que exercem cargos executiy:os e _que 
têm, direta _ou indiretaniente, a manipulação 
de dinheiro, não podem disputar eleições sem _ 
que renunciem ao cargo. No caso, com seis 
meses. 

De forma que é surpreendente e Í'l.ão pode
moS cOncordar córil esse pedido de adialnen
tO, -sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-0 Uder do P.MDB se insurge contra o reque
rimento que vai ser posto a votos. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- EsSe (e_querimento não permite encami
nhamento, permite apenas que V. EX declare 
a posição do seu Partido. ~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Para emitir posição_ de voto.) -Pois 
não, Sr. Presidente. 

O meu Partido é contrário, porque a própria 
Constituição ·determina que lei complementar 
estabeleça outras hipóteses. Se o prefeito e 
se o governador, nos termos da Constituição, 
são inelegíveis, não_vejo como não: estender 
a inelegibilidade aos ministros. . 

Port_anto,_sou_contra o adiamento. As elei
ç:6es estão à porta. 

O Sr. João Menezes - Peço a palavra 
para encârtiinhar a votação. 

0- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--- Não há _encaminhamento, mas V. Ex" pode 
manifestar o ponto de vista do seu partido, 
para orientar a sua Bancada. 

. O SR. JOÃO~ (Pf(.:..PA. Para 
emitir posição de voto.)- Sr. Presidente, em 
primeir~o lugar; o parecer que se encontra no 
PrOjeto' n" 45 faz refeiência5-ao art. 65 de2 COns
tituição, que não tem nada com o assunto 
do projeto de lei. P'osso ler para V. Ex' -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Não ê preciso V. Ex" ler. Todos nós conhe
cemos a Constituição. 

OSR. JOÃO MENEZES-Melhorainda. 
Entáo, V. Ex" sabe que o pai'ecei-fala no ãrt. 

"65, que não tem nada a ver com o proJeto 
de lei. 

-"Além do mais, trata-se de uma lei comple
rnentar.Já existeni_ Váfiãs 1€is ~_onipleimentafes 
sobre este -aSsunto: a Lei Complementá-no 
5, de 1970: a Lei Complementar no 18, de 
1974;: a- Lei n~ 1.542, de" 1977. Todas essas 
leis são complementares, estão vigentes. Na 
nova Constituíção, esse artigo a que se refere 
não tem nada com' O· q-ue diz o parecer. o
que diz respeito a este assUntei é O art. 14, 
comO V. Ex• bem sabe. 

o Art. 14. apenas se refere à ereiÇao- de 
Governador, Presidente da República, Gover
nador· do Distrito Federal e Prefeitos. Só se 
refere a esses assuntos. Como temos em dis
cussão, _no plenário da Casa, uma emenda 
constitucional para regular _este assunto, para 
complementar este assunto, uma vez que este 
dispositivo constitucional não trata do prazo 
para desincompatibiliza_ção para Ministro de 
Estado, que a Constituição deixou -livre, com 
nossa preocupação, fizemos também uma lei 

- para~regulamentar -~ parte çlos _Ministr9s de 
Estado. Quanto aos Governadores, Vice-Go· 
..remadores e Prefeitos, fizemos uma emenda 
consíituCIOilal, que -está tramitando nesta CaM 
sa . .Já foi, inclusive, nomeada a Comíssão EsM 
pedal para tratar do assunto tendo sido esco
lhidos os nomes de todos os Membros. A reu
nião será na próxima terça-feira. 

Daí a razão de, como este projeto está reab- _ 
mente i~compl~to e faz pequena confusão, 
pedirmos este adiamento, para que o Plenário, 
o Senado Federal, tenha tempo de decidir se 
aceita ou não as emendas e as disposições 
que pretende, atráves não só da emenda consM 
titucional ou do projeto de lei complementar; 
daí a razão do nosso pedido de adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitado. _ 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. ~ pede verificaçãO como üder do seu 
Partido? Queria saber em que qualidade V. 
~pede a verifiCação, Porque, se for somente 
V. EX' a solicitar não é possfvel_o_seu pedido 

- de verifiçação. 

O Sr. João Menezes - sr. Presidente, 
são necessários quatro Srs. Senadores para 
o apoiamento do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
___.,Por enquanto estou vendo somente V. Ex!' 
(Pausa) 

Há número bastante 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vai-se proceder à verificação nominal. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem seus luga.
res. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- -Como vota o Líder do PMDB? 

O Sr. Lelte Chaves (PMDB-PR)- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-=-- Como vota o Líder do PFL? (Pausa) 

S. f:xl' não está presente. 
Corno vota v Líder do PSDB? 

O Sr. F~rna~_do Henrique Cardoso 
(PSDB - SP) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder do PDS?-

O SR. Jarbas Passarinho (PDS - PA) 
-Questão _aberta, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Como vota Q Uder do PTB? (Pausa) 

S. EX não está presente. 
Como vota o Uder do PDC? 

O Sr. Carlos Patrocínio (PDC- TO)
O PDC vota favoravelmente ao requerimento, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CamelrQ) 
- Como vota o Líder do PDT7 

O Sr. Maurício Correa (PDT - DF) -
Não. 

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Corno vota o Líder do PS8?-(Pausa) 

S. Ex" não está presente. 
Como vota o Ud~r do PFL? 

O Sr. Edison Lobão (PFL-MA)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Uder do PMB? (Pausa) 

S. Ex" não está presente. 
Os Srs. Senadores já podem votar, nos seus 

respectivos lugares. (Pausa) 
Todos os Srs. Senadore~ já votaram. (Pau

sa) 

(Procede-se à votação) _ 

O Sr. Carlos Patrcx:ínio- Sr. Presidente, 

Marco Maciel 
~aberto Campos. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO
RES: . 

Alfredo Caffipos 
- Carlos Chiarelli 

Chagas Rodrigues 
Francisc_o Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Iram Sarã.iva 

-Jorge Bomhausen 
José lgnáciO 
Jutahy Magalhães 
Leite Chaves 
Luii: Viana 
Mansueto_-de Lavor 
Mário Covas 
Mário Maia 
Maurício Corrêa 
Mauro Beneviâes 

_Nabor Júnior 
- Údadr Soares 
Pompeu de Sousa; 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar 
Wilson Martins. 

O .SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
peço a palavra peJa ordem. -Votaram 33 Srs. Senadores. Com o Presi-

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) dente, 34-. - -
-Concedo ~ palavra ao nobre Senador Car- Não há quorum. -
los_Patroc:ínio. --""Vão ser suspensos os trábaihos por 10 mi-

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PDC-:- nutos, acionando-se as campainhas, para 
TO. Pela ordem. Se_m revisão do orador.) _ Comparecimento" dos Srs. Senadores ao pie-
Sr. Presidente, já ha0,a votado como Líder e nárfoc - "'"~ 
votei novamente agora, não" sabia que seria Está ~~~~~n~a a sessão. 
nominal. Eu gostariél __ que V. EX" anulasse um (Suspensa às 16 horas e 2 minutos, 
desses votos. a sessão é reaberta às 16hofas e 14 mi-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) . nUtoS)-:-- - - - -
-A bancada em que V. Ex" votou tem l!D1 <>=-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
nome. -Está .reaberta a sessão. 

o SR. CARLOS PATROCiNIO _ É a Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
bancado do nobre Senador Aluízio Bezerra. lugares. A votaç_ão é nominaL (Pausa) 

Aproveito a oportunidade para recordar aos 
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camei_ro )_ Srs. Senadores que hoje é indispensável apre-

- Então, o voto do nobre Senador_Aluízio __ vs~nç:a ele_ V. Ex-s no começo da sessão do 
Bezerra não será çontado, porque S. Er não Congresso NaciOnal. A vota:çâo começará_ por 
está presente. um veto a projeto de lei_ do Senado. Ontem 

Vamos repetir a votação. nãCi"l'lo"uve quorum Parã votar. O Senado não 
Peço aos Srs. Sén.ftdore,s que ocupem os p6ae ser responsável pelo cancelamento da 

seus fugares. sessão de hoje. _ 
Os Srs. Senadoresjá podem vptar. (Pausa) Os_Srs. Senadores já podem votar. 
Todos os Srs. Senacloresjá votaram?_(Pau- O pedido de veríficação foi solicitado pelo 

sa) nobre Senador João M_eneze_s, para o item n~ 
(Procede-se ~votação) 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES; 

Afonso Sancho 
Antônio Maya 
Áureo Mello_ 
CarlOs Patrocínio 
Edison Lobão 
Jarbas Passari_nho __ 
João Lobo 
João Menezes 
Lourival Baptista 

] da pauta, projeto de iniciativa da Câi:'na.ra --aos oeputãdoS: 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, 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 
·oedem.) - Sr. PresiPente, desejo_ dizer que 
o PMDB vota "não". 

_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--OPMDBvotará "não"._ 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
Todos-os Srs."Senador_esjá votaram? (Pau

sa) 

VOTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Afonso Sancho 
Alexandre _Costa 
Antonio Maya 
Aureo Mello 
Carlos Alberto 
Olrlos Patrocín1o 
Edison Lobão 
Jarbas Passarinho 
·João Calmon 
João Menezes 
José Agripino 
Lavoisier Maia 

- Louremberg Rochã 
Lourival Baptista 
Marco--Madel 
Mauro Borges 
Meira Filho 

- Rachid Derz! 
Roberto Campos 

VOTAM "'NÃO"' OS SRS. SENADO
RES: 

Affonso Camargo 
_Alfredo Cam,RI?_S 
Almir Gabriel -
CarlOs Chlarem 
~hagas _Rodrigues 
Cid CaiValho 
Francisco Rolemberg 
Fernarido Cardoso 
Iram Saraiva 
Itamar FrancO 
João Lobo 
João Lyra 
Jorge Bomhausen 
José Fogaça 
José Ignácio 
Jutahy Magalhães 
Leite Chaves 
Mansueto de Lavor 
Mário Covas 
Mário Maia 
Maurício Corrêa 
Mauro Benevides 

-Nabor Júnior 
Nelson Wedekin 
Odacir Soares 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 

_ Ruy Bacelar 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "Sim" 19 Srs. Senadores; e "Não" 
30. 

- Não houve abstenção. 
Total: 49 -votos. 
n ~equerimento foi rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnetror 
- Passa~se à apreciação do iteni _L 

A discussão da _matéria foi encerrada em 
sessão Ç)rdinária anteí:ior. - - - -



2836 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO_ CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Junho de 1989 

Passa-se à votação da matéría, que, nos ter
mos do inciso JI, letra a, do art. 322, do Regi
mento Interno, depende, para sua aprovação, 
do voto favorável da maioria absoluta da cOm
posição da Casa, devendo ser feita pelo pro
cesso nominal. 

Se houver-acordo errtre__gs Uderanças, a 
matéria poderá ser submetida ao Plenário sim
bolicamente. A Mesa não tem conhecimento 
desse acordo de Uderanças e gostaria de co~ 
nhecer _o ponto de vista das Uderanças. 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sr. Senador, primeiro eu quero saber se 
há acordo, depois darei a palavra a V. EX' 

A Mesa quer saber o processo de votas;ão, 
porque a votação, nesta hipótese, deve ser 
por maioria absoluta dos membros da Casa, 
salvo se houver acordo de Uderanças, quando 
a votação poderá ser simbólkã. 

A Mesa deseja saber se há- acordo de Lide~ 
ranças. (Pausa) _ 

Qual é o acordo? Todos os Partidos estão 
de acordo? (Pausa) 

O PFL também está de acordo? (Pausa) 
Se há acordo de Uderanças, a votação será 

simbólica. (Pausa) 
A Mesa cumprirã o Regimento, se não hou

ver o acordo de Liderança_s, É evidente. 
O PFLac:eita ou_ não o acordo, ou se abstém 

de votar? (Pausa) 
O PFL não está presente. Se todas as nutras 

Lideranças estão de acordo, evidente que não 
há necessidade .. c 

Serão colhidos os votos. 

O Sr. Carlos P~trocínio -Serão c_olhidos 
os votos, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Serão colhidos os votos. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Sr. Presidente, 
a Uderança do PDC nã_o -~Oncorda com o 
acordo das outras Liderançãs. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O PDC diverge. 

Então, vamos ·cumprir o Regimento. 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O acordo? --

O Sr. Leite Chaves-Vai ser votado agora 
o projeto, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Cameiro) 
-Tem V. Ex" a pãlavra. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR.) 
Para encaminhar - Sr:- Presidente, ao_ con
trário do que pensa o Senador João Menezes, 
que pediu o adiamento de vinte dias para a 
aprovação desse projeto, ocorre o seguinte. 

O Sr. João Menezes - Eu ainda não 
fa1ci. Como V. Exl' diz o que eu pensei? 

O SR. LEITE CHAVES- Todos os car
gos executivos no Pais implicam o afastamen
to dos titulares, quando tiverem que disputai' 

_eleições. Isto é o princípio geral. Da Consti
tuiçãO constou Presidente, Governador, mas 
não colocamos os Secretários de _Estado e 
Ministros. Então, através dessa lei, nós esta
mos incluindo esses postos. 

As leis que se referiu o Senador João Mene~ 
zes ficarary1 tacitamente revogadas. Se a Cons
tituição dispõe de forma expressa sobre deter~ 

.. rninados cargos e silencia em relação a esses, 
isto daria a entender que eles passariam, pela 
!lOVa Constituição, a ser elegíveis, mesmo P.~r
mane_cendo no cargoc 

-O SR- RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Prési
dente, o PMDB_ encaminha a favor dessa pre
tensão, por entender que a Constituição já pre
vê a proibição de governadores etc. Então, 
é por uma questão de tsonomia. 

Era o que "tinha a diz_er, Sr. Presider1.te. 

O Sr. Jarb~s_Passarlnho Sr. Presidente, 
peço a palavra pelá ordem. 

--0 SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jar-
bas Passarinho. Assim, o projeto é salutar, estamos a poucos 

meses das eleições, e necessário é, Sr. Presi
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS

_____ PA Pela ordem.) -:--Sr. Presidente, gostaria 
dente, que ele s~ja votado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) apenas de chamar a atenção para o_ que vai 
- Conc~do a palãvra ao Sr. Senador João acontecer. Vamo~ votar uma lei, em princípio 
Menezes. estou de acordo com ela, mas ela retroage 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para 
encaminhar) -Sr. Presidente, por mais que 
preze a inteligência do eminente Líder do 
PMDB, Senador Leite Chaves, deyo .dizer que 
s~- Ex!' não tem razão. 

Este projeto em discussão é insuficiente, 
e, sendo assim, continuam de pé todas as 
outras leis complementares existentes. Esta 
também é uma lei çomplementar. A lei com
plementar se faz para regular a Constituição 
ou quando não há outra lei complementar. 

No caso presente, contudo, existem as leis 
.complementares que jâ citamos. Portanto, es
tão em vigor as_ leis existentes e, assim, não 
pode entrar esta, porque é uma lei que não 
absorve as outr_as; ela_ apenas apanha pela ra
ma um pedaço aqui e outro acolá, e mesmo 

- há um engano flagrante quando se refere à 
disposição constitucional nesse projeto de lei. 

Nestas condições, Peço aos Srs. Senadores
neguem aprovação· a este projeto de lei, uma 
vez que ele torna maior a confusão. Tira uma 
parte da leis çomplementares existentes, que 
são três, e deixa outra, quando temos no Sena

-_do, nomeada por V. Ex~, uma Comiss~o Espe-. 
ciaf de Senadores para tratar deste_ assunto. 
Já foram indicados Membros de todos os Par
tidos e· a reunião parã a eleição da Presidência 
da Comissão s_erá n"a próXima terçã-feira. En
tão, não há _razão lógica para s_e _fazer mais 

_ uro projeto de lei que vem trazer maior perple
xidade nessa legislação. 

Eu espero que o Senado negue a aprovação 
~este projeto de lei, por ser capenga e porque 
também não atende aos interesses n~o-só da 
Constituição como das leis complementares 
já existentes. E _to_das as _leis que se referem 
a isto e que estão em vigor são complemen
tares, podem ser usadas como estão sendo 
pela Constituição. 

Nestas condições, estou certo de que o Ple
nário do Senado, na sua maioria absoluta,_ ne
garã-apoio a este projeto, para evitar oUtra 
incompreensão na Lei Eleitoral. 

Q_~r. Ronan TI~ -:;--Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_:·concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nanTito. 

no seu efeito. Ela está dando um prazo de 
seis meses, e, quando a lei for promulgada, 
este prazo já estará extinto. Isto levou o senhor 
Presidente da República a vetar aquela legisla
ção anterior, exatamente porque retroagia. 

De maneira que, infelizmente, náo há mais 
qualquer oportunidade para fazermos emen
das, porque estamos em fase de votação e, 
neste caso, como fiz no requerimento, deixo, 
em relação à poderosa Bancada, do PDS, a 
questão aberta. 

Somos dois, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -
Sr. -PreSiderite,-peç-o a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE .(Nelson_Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Fer
nando_l:lenrique Cardoso. -

O SR- FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revi
são do orador.)--:-:- Sr, Pr~sLdente, a Bancada 
do PSDB é favorável à aprovação da lei, mas 
reconhece a razão da observação do Senador_ 
Jarbas Passarinho. 

Infelizmente, não há. _como co_rrigir, a _e_sta 
a1tura, esta imperfeiçãO. Votaremos a favor, 
mas sabemos que hâ uma irnperfei_ção. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carmiiro) 
- SrS. Senadores, ocupem seus lugares. 

O projeto está em votação. Q Sr. Senador 
que quiser aprová-lo dirá "sim".-_ 
---o- proJeto -s6-serã aprovaao-se-oDtrver-38 
votos favoráveis. 

O Sr. Ronan nto _:_-Sr. Presidente, peço 
a pa1avra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito. 

O SR. RONANTITO (PMDB -MG.) Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presi
dente. para a aprovação desta lei precisamos 
de 38 votos e é uma questão de isonomia, 
porque os governadores e o Presidente da Re~ 
pública, pela Constituição~: têm qUe se des
compatibilizar seis meses antes. 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Quinta-feira 15 2837 

Assim, chamaria a atenção ·da Bancada do 
PMDB para que vote "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs.. Senadores já podem votar. (P:a"usa.) 

Todos os Srs. Seti.ador_esjá votaram? (PauR 
sa.) 

Podem votar, Srs. Senádores. (Pausa.) 
(ProcedeMse à votação) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SEJYADORES: 

-Affonso Camargo 
-Afonso Arinos 
-Afonso Sancho -
-Alexandre Costa 
-Alfredo Campos 
-Aimir Gabriel 
-Carlos Chiarem 
-Chagas Rodrigues 
-Cid Carvalhoc _ -
- F. Rollemberg 
-Fernando Cardoso 
-Iram SaraiVa 
-Itamar Franco_ 
-Jamil Haddad 
-João Calmon 
-João Castelo 
-João Lobo 
-João Lyra 
-Jorge Bomhausen 
-José Agripino 
-José Fogaça 
--José Ignácio 
-José Richa __ _ 
-Jutahy Magalhães 
- Lavosier Maia 
-Leite Chaves 
- Louremberg Rocha 
-Luiz Viana 
-Mansueto de Lavor 
-Marco Maciel 
-Mário Covas 
-Mário Maia 
-Mauricio Corrêa 
-Mauro Benevides 
-Nabor Júnior 
- NeJson Wedekin 
- Ney Maranhão 
- Odacir Soares 
-Pompeu de Souza 
- Ronaldo Aragão 
-RonanTito 
- Ruy Bacelar 
-Wilson Martins. 

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES: 

-Albano Franco 
-Antonio Maya 
-ÁureoMello 
-Carlos Patrocínio 
-Jarbas Passarinho 
-João Menezes 
- Lourival Baptista 
-Mauro Borges-
-Meira Filho 
-Roberto CamPOs. 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENA
DOR: 

Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelaon Carneiro) 
-~Votaram Sim 43 Srs. SenadoreS; e. N.ão, 
10. 

Houve uina abstenção. 
Total: 54 votos. 
O projeto foi ap'rovado e vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
--1'1• 3, DE 1989 - COMPLEMEI'ITAR 

(1'1• 55189, na Casa de origem) 

EstiJbelece casos de inelegibilida
de e os prazt?S de sua c_e~ação. 

O Congress_o Nacional decreta: 
Art. 1" São inelegíveis os Ministros de Es

tado, Secretários de Estado, Presidente, Dire
tor, Superintendente de órgãos da Adminis
tfãÇãO Púb~ca Direta e fudireta, incluídas as 
fundações e sociedades de economia mista, 
~jy_o se se afastarem_definitivamente do cargo 
8teõ_{Seis) 'rileses antes da eleição. 

Art_._29- Esta lei complementar entra erh 
Vigor há data de sua publicação. 

Art. -39 Revogam-se as disposições em 
- contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Há outro projeto importante, para o qual 
chamaria a atenção dos Srs. Senadores. 

Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de DecretO "Legislativo n" 3, de 1989, de 
autoria da Comissão Diretora que acres
centa parágrafos ao art 49, do Decreto 
Legislativo n" 72, de 1988,que "dispõe 
sobre a remuneração dos membros do 
Congresso Nacional", tendo 

PARECER, sob n• 47, de !989, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade, e, 
no mérifã, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão anterior. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl-Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ra
chid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMDB- MS: Pela ordem.) -Sr. Presidente, 
inadvertidamente votei na cadeira do Senador 

-~Albano Franco. -

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- O voto de V. Ex• não apareceu. Apareceu 
apenas "Senador Albano Franco". 

O SR. RACHID SALDAI'IHA DERZI -
- O voto do Senador Albano Franco é o meu. 

O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa agradece a contribuição de V. Ex' 

. para afastar qualquer dúvida sobre a lisura 
da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em Votação. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela '?rdem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
----"-Tem ã-palavra o nobre Seriaáõr. 

O SR. ROl'IAI'I TITO (PMDB - MG: Pela 
ordem) - Sr: Presidente, o PMDB vota pelo 
"sim" ao projetO. "--- ---

0 SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Em votaçao o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
A matéria irá à Comissão Diretora, para a 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
.....-:Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
n" 24, de 1989 - Complementar, de au
toria do Senador Ruy ~celar. que estabe
lece normas para o adequado tratamento 
tributário do_ ato cooperativo, tendo 

PARECER, sob n' 80, de 1989, da 
Comissão-

- Diretora, oferec_endo a r_edação do 
vencido. 

Em discussão o substitutivo. (Pausa.) ~ 
Não havendo quem peça a palavra enCerro 

a discussão: 
Encerrda a discussão, o substitutivo é dado 

como defmitivamente aprovado, noS termos 
do art,_ 302 do Regimento Interno. 
__A_rnatéria Irá à_Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

Redação do vencido para o tumo su
plementar do Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado nr> 24 de 1989-Cofnple
mentar, que_ estabelece normas para o 
adequado tratamento tributário do ato 
cooperativo. 

O "Congresso Nacional decreta: 
Art, J" O ato cooperativq, como tal defi

nido na legislação própria, não sofre a inddên· 
cia de impostos. 

Parágrafo .ú.ni_ço. Pé!! r fins do disposto neste 
artigo, consideram-se,_ entre outros, atas coo· 
perativos: 

1-o empréstimo, financiamento ou repas
se _de recursos financeiros aos Setis sócios; 
II-a saída de bens, produtos ou merca

dorias do estabelecimento de produtor para 
o estabel_ecimento de cooperativa de que faça 
parte, situado 00 meSrrio~EstadO; . 
lll- a salda d~ _bens, produtos ou merca

doria-s -ae um estabetêtrmento para outro -da 
mesma cooperativa ou para o_estabeJecirrien
to de outra, sua as_sociada, no mesmo Estado; 
. IV-o fornecimento _.de ·bens, pfodutos ou 

mercadorias, inclusive combustíveis,_ da coo-
perativa a seus_ sócios;_ _ __ __ 
y-a entrega de habitações da cooperativa 

a seus sócios; 
VI- a prestação, direta ou índireta de servi

ços de qualquer natureza, da cooperativa a 

---' 
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seus sócios, ou de cooperativas entre si, quan
do associadas; 

VIl- a devolução, aos seus sócios,das so
bras resuhantes de atos cooperativos. 

Art 2<:> Esta lei entra em vigor -na data de 
sua publicação. _ _ __ _ 

Art. 39 Revogãm-se as dísposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Projeto de Lei da Câmarç. n~ 109, de 
1983 (n9 508n9, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao § 39 do art ~3 
da Consolidaç_ão das Leís óo Trabalho,_ 
aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 
]9 de maio de 1943. 

A Presidência, hos termos dó art. 369, alínea 
a, do Regimento Interno, e confo~:me Parecer 
n9 58, de I989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudlc:ado o 
Projeto_ de_ Lei da Câmara nç 1.09,de 196~. 
(Pausa.) ____ __ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida c:Omuriicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Projeto de Lei da Câmara n9 121, de 
1983 (n~ 439/83, na Casa de origem), 
que acrescen~ parágrafo ao art. 130 da 
Consolidação das Leis do Trabalho apro
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de ]9 de 
maio de 1943, para permitir que o perío
do de férias seja desdobrado em dois. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alírieã 
a, do Regimento lnte"rrio, e conforme Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudi~ado o 
Projeto de Lei da Câni.ara n9 121. de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo _objeçáo do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunlcãção 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 6: 

Projeto de Lei da Câmflíc! n9 125, de 
!983 (n' 3.632/80, na Casa de origem), 
que altera redação do caput do_ art. 39_2,_ 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nç 5.452, de 
]9 de maio de 1943. 

1974, que instituiu o amparo previden
ciãrlo para os-- maiOreS de 70 (setenta) 
anos e para os inválidos. 

A Presidência, nos termos do art 369, alínea 
a; do Refjímento Interno, e conforme Parecer 
nq 58, de 1989, da Corriissâo de Constituição, 

- Justjça e Cidadania, declara preiudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n? 127, de 1983. 
(Pausa,) -

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 

"à Câmara dos Deputados. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 8: 

Projeto de Lei -da Cãlnàra n" 131, de 
1983 (n~ 4546/81, na Casa de origem), 

_ que acr_esç_enta_parágrafo ao art. 195 da 
- ConsOlidação aas Leis do Trabalho, apro

vada pelo Decreto-Lei nc 5.452, -de 1<:> de 
=--=maio de 1_943. _ 

APresidên<::ia, nos termos do art. 369, alínea 
a,·, do Regimento Interno, e conforme o Pare.
cer n" 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuiçãO, JyStiÇá e Odadàrlla, déclara pr~jÚdi
cado o Projeto dé Lei da Câmara_n9 l3L de 

·1983. (Pausa.) ~ . ~ _ . . . 
Não havendo objeção do Plenário, a matéria 

irá ãO -ArquivO, feita a devida coniunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 9: ----

- Projeto de Lei do ·senado n9 1 O, de 
1983, de autoria do Senador Nelson Car
iieiro, que inodifica-à -redação-do art. 6~, 
caput.daLei~~5~107, de 13 de setembro_ 
de 1966, elevando de 1 ó par-a 50 o per

-centual nele previsto- e referente à com
pl~mentação do-FGTS, a cargo_çla em
presa, pela rescisão de contrato de traba
lho sem justa causa. 

-A Presidên<:ia, nos termos do art.369_, _alínea 
-ª-do Regimento Interno, e çonforme o Parecer 
n" 58,_ de 1989, da Çomissão de Constituição, 
Justiça e Odadanla, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 1 O, de 1983. (Pau-
sa.) ~~· . 

.. Não havendo objeção d_o Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

APresidência,nostermosdoart.369~alínea O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)) 
a, do Regimento Interno, e <:onforme o Parecer -Item 10: -
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, Projeto de Lei ri? 12, de -1983::....:.: com-
Justiça e Cidad~nia, declara prejudi<:ado-o plementar, de autoria do Senador Nelson 
Projeto de LeL da_ Câmara n~' 125, de 1983. Carneiro, que intrOduz alterações na Lei 
(Pausa.) Complementar n<:> 11, de 2'5 de 'maici" de 

Não havendo qbj~ão do Plenário, a matéria ___ 1971, que instituiu 0 Prorural. 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à C:ârílara dos Deputados. · -A Presidência, nos termos do art. 369, alínea 

a, do Regimento Ili.temo, €Conforme o Parecer 
O SR. PRESIDEN:rE (Nelson Carneiro) n9 58, de 1989, da Comissão de Cõnstitllição, 

-Item 7: Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei çla C:~ara no 127, de Projeto de Lei do Senado_n9 12, de 1983-

1983 (n9 4.074/80~ a Casa de o..:Igem), Complementar. (Pausa.) 
que altera a_ redação do cap_ut do art. 1<:> Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
da Lei no 6.179,_çi~ 11 de dezembro de --irã-aO ArqUivo~- -

O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)_- . 
-Item 11: 

Projeto de Lei do Senado no 137, de 
1983, de autoria. dó Senador Robe.rto 
Campos, que_ cria nas empresas privadas, 
como alternativa à dispensa de empre
gados, a disponibilidade remunerada e 
dá outraS Providên<::ias. 

A Presidêncié), nos termos do art. 369, ·alínea 
a. do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
no 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania;_- declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 137, de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo objeç~odo Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR_- PREsiDENTE "(Nelson Carileiro) 
-Item 12: 

Projeto de Lei. do Senado n? 141, de 
1983, de autoria do Senador Roberto 
Campos, que agíliza as reduções de jor
nada de trabalho e conseqüentes de sªJá
rio para evitar dispensas de pessoaf. 

A Presidência, nos termos do Ç,K!;. 3E)Q, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da ComJssão de Constituição, 
Justiç:a e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 141, de 198:;s. 
(Pausa.) 

Não havendo objeções do Plenário, a maté-
ria irá ao Arquivo. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Item ;1.3: 

Projeto de Lei do Senado n1 176, de 
183, de autoria do Senhor Hélio Gueiros, 
que restabelece _a garantia da estabilidade 
para todos os empregados. 

A Presidência, nos termos do art. 369, ·alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 19B9, da Com.issão de Constituição, 
JuStiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado _ n9 176, de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário._a matéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. - -

Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n""'321, de 1989, do Senador Albano 
Franco, lid() no Expediente, em que S, ,Ex\1 
solicita licença aO Senado para integrar, no 
dia 15 do corrente, a Comitíva do -SérihOr v-re:. _ 
sidente da República. 

0 requerlniehto deVe· ser _íli.strUfdo COiil. pa-
. recer d.:t Comissão de Serviços de Infra-Es

trutura. 
Solicito do nobré Senador Edison Lobão 

o parecer desta Comissão sobr_e o requeri
mento. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Para 
emitir parec:er. Sem revisão do orador)- Sr. 
Presidente, o nobre Senador Albano Franco 
pede licença ao Senado Fed_eral para, como 
convidado, integrar a Comitiva do Excelen-
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tíssimo Senhor Presidente da República que 
visitará o canteiro de obras da Hidroelétrica 
de Xingó, procederá à inauguração da ponte 
sobre o Rio São Francisco,-e, -em Aracaju, 
visitará o Terminal Portuário e_ a implantação 
do Pólo Cloroquímico. 

As razões apresentadas pelo SenadOr Alba
no Franco são plenamente justificáveis, em 
razão do que, Sr. Presidente, opino favoravel
mente ao requerimento. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é favorável. 

Em votação o requerimerito. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Aprovado o requerimento, fica- Concêdida 

a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarTieiro) 
- Sobre a mesa, redaÇão Fl:nãl (jue- seiá lida 
pelo Sr. 1, Secretái'IO. -

É lida a seguinte 

PARECER N• 90-A, DE 1989 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nc 3. de 1989. -

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Decreto L~gislativo n~ 3, 
de 1989, que acrescenta parágrafo ao art. 4" 
do Decreto Legislativo n" 72, de 1988, que 
"disPõe sobre a remuneração dos i;nembros 
do Congresso Nacional". 

Sala de R e_ uniões da Comissão, 14 de junho 
de 1989. -Iram Saraiva, Presidente -Anta~ 
mO Luiz Maya, Relator Mendes Cana/e -_Lou~ 
remberg Nunes Rocha. 

Al'IEXO AO PARECER N' 90-A, DE 1989_ 

Acrescenta parágrafos ao art 4P do De
creto Legislativo no 72, de 1989, que "dis
põe sobre a remuneração dos membros 
do Congresso~ Nadonaf': 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art.4" do Decreto Legislativo n" 

72, de 1988, passa a vigorar com os seguintes 
parágrafos: _ _ _ 

"§ 1" A ajuda de custO iláo será devi
da se a sessão legislativa extraordinária 
for convocada para o dia imediato ao do 
encerramento da sessão legislativa ordi
~Jária .. 

§ 2" A ajúda de custo não será, igual
mente devida, se a sessão legislativa ordi
nária se iniciar no dia iilieaiato ao do tér
mino da sessão legislativa extraordináría." 

Art. 2':' Este deCreto legislativo entra em 
vigor Na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se_ as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) 
- SDbre a mesa, requerimento que será lido 
pelo ·sr. 19 SeCretário. · · · --

É lido e aprovado o segninte 

REQUERIMENTO N• 325, DE 1989 

· Nos termos do art. 356 do Regimento Jnter~ 
no, requeiro dispensa de publicação, para ime-
diata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nç 3/89. 
-Sala das Sessões, 14 de junho de 1989. 

-Senador Louremberg Nunes Rocha. 
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 

-Aprovado o requerimento, passaMse à apre
ciação da redação finaL 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pertn_@éç~r sentados. (Pausa.} 
Aprovada. -

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa presta ao Plenário os seguintes 
esclarecimentos: na sessão extraordinária de 
ontem; da COmissão" Diretora, foi-lhe apresen
tado expediente pelo Presidente do Instituto 
de Previdência dos Congressistas, o nobre SeM 
nadar Ruy Bacelar. A Mesa, reunida, designou 
o nobre Senador Louremberg Nunes Rocha 
para examinar a espécie e sugerir as medidas 
que por acaso sejam necessárias. 

Por outro lado, também a Mesa esclareCe 
que, havendo _recebido - e isto já foi aqui 
antecipado pelo nobre Senador Pompeu de 
Spusa :- um _Projeto _de resolução do ry.obre 
Senador Carlos Chiarem, encaminhou-o à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania,
e, depois, o Senador Carlos Chiarelli formulou 
a .mesma hipótese no requerimento, pedindo 
a íflteNenção, para que a Mesa, na forma cons
tt1:ucional, ingressasse perante a Justiça para 
obter _a dedara-ção de inconstitucionalidade 
de uma medida provisória em curso na Casa. 
HãVeridO, porém, um projeto de resofução e 
um requerimento, entendeu a Mesa_ que, já 
estandO O-projeto de resolução em andamen
to, com-parecer da Comissão-de Constituição, 
Justiça e Cidadania, melhor fora que esse pro
nundamento fosse do Plenário e não apenas 
da_Mesa da Cornissã_o Exeçutiva do Senado 
Federal. 

A Mesa cumprirá a deliberação do Plenário 
e a matéria virá -em breves i:lías à- apreciação 
desta Casa. 

-b Sr. Carlos Chiarelli - Sr. Presidente, 
peço palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Concedo a palavra ao nobre senadOr. -

O SR. C!\RLOS CHIAREW (PFL- R$. 
Para esclarecimento. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, V. Ex• fala em breves dias, 
e segundo tenho conhecimento, há uma reu-
nião da Mesa;marcada par.i amanhã. -

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) 
- Exatament_e. A reunião será amanhã, mas 
os breves dias_a que me referi é porque não 
posso dizer a V. Ex• se amanhã o Plenário 
aprovará um requerimento de urgência urgen-
tísstffia que V. Ex-.. _: - · · · 

O Sr. Carlos Chiarelli -A pergunta que 
faço é uma só, Sr. Presidente: V. Ex• colocará 
a matéria na pauta da Mesa de amanhã? --

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A matéria entrará na reunião da Mesa de 
amanhã e já está designado o Relator que 
vai opinar. Ocorre que a Mesa é que é sobe
rana e amanhã encaminhará o parecer sobre 
o projeto de resolução. 

Finalmente, o nobre Senador Jarbas Passa
rinho referli.l-se no começo desta sessão, 
quando a Mesa era presidida pelo nobre Sena
dor Iram Saraiva, aos lamentáveis aconteci
mentos que marcaram a interferência no seu 
Oab_in_ete, sem a sua ciência e autorização, 
de funcionários pregandO a greve nos serviços 
do Senado Federal. 

QUer-o eSclarecer que, pessoalmente, a Pre· 
sidência--nãó recebeu comunicação alguma. 
Apenas por seus funcionários soube que ti
nham sido piocurados para participar da gre 
ve, e os funcionários do Gabinete~- espontimea
mente, se recusaram a participar. Ainda on· 
tem, a Presidência deferiu todas as solicitações 
•formuladas pelOs Srs. Fllnci6rlários da Casa, 
sugeridas pelo nobre 1? Secretário,- e desig
nará Relatores para cada uma das sugestões 
por eles pretendidas. Ocorre que a mais co
mum, a mais corrente, é uma reivindicação 
de aumento de vericimentos na base de 91% 
Lembrei aos funcion-ários, não aos grevistas, 
mas aos funcionários do Gabinete que ine 
deram essa notícia,_ que há um dispositivo 
<:Onstitucional que manda equiparar os venci~ 
mentes de todos os _funcionários _públicos dos 
três poderes. O aumento dos funcionários do 
Legislativo Iria agravar essa diferença entre 
eles e os do Executivo e os do Judiciário. Isso, 
porém, não impediria a Mesa e o plenário que 
examinassem essas reivin~icações oportuna-
mente. -

Era este· o·-eSdarecimento que queria pres~ 
tai" à Mesa sobre o fato aqui trazido pelo nobre 
Senador Jarbas Passarinho, s_olidarizando-me 
com S. Ex· pela reação e pelo protesto formu~ 
lados. · 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senãdor. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presj
dente, faço um apelo à Casa, porque ontem 
disse V. Ex', eti passant, que tínhamos que 
apreciar um veto e não obtivemos quorum 
na sessão do Congresso Nacional. Pela pri
meira vez ocorreu que tivemos quorum na 
Cámara e não ho Senado. O Senéido não tem 
faltado com o quorum, em momento algum, 
a não ser ontem. 

Como hoje temos em pauta matériaS da 
maior relavância para serem votadas, incluSive 
a Medida Provisória n" 59, de -1989, sobre direi
to de greve, assunto ~palpitante, momentoso 
e da maior importância - repito - para o 
nosso País, faço um apelo a todo o Senado, 
para que estejamos hoje atentos ao quorum. 

Sei que temos, hoje, algumas obrigações 
à noite, como reuniões, inauguração de Comi
tês e, prindpalmente, despedidas em embai
xada_s, çomo é o caso da Embaixada de Portu-
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ga1, mas faço um apelo aos nobres Pares, no 
sentido de não faltarmos hoje à sessão do 
Congresso Nacional, para o Senado continuar 
dando quorum às votações importantes da 
Casa 

Multo obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a· palavra o nobre Senador. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, Srs. Sena.dores, 
quero levantar uma questão semelhant~ à do 
Líder Senador Ron;ro, Tito, e também uma 
sobre o assunto anterior a que V. Ex" se referiu. 

V. Ext falou sobre_ a suposta greve dos fun· 
cionários aqui do Poder Legislativo e as provi
dências que está tomando. V. Ex!' solidarizou
se_ com o Senador Jarbas Passarinho s_obre 
um fato a respeito do qual, parece, não teve 
conhecimento, porque foi hoje à tarde que 
S. ~o Senador Jarbas Pass.;rrinho fez_ o pro
nunciamento e era o Senador Iram $a,r~iva 
quem estava presidindo a sessão, e disse que 
levaria o fato ao conhecimento d_~ reunião da 
Mesa amanhã. 

Realmente, o assunto é grave e precisam 
ser tomadas a_s providências necessárias, a 
fim de se evitar fato constrangedor corno esse 
que ocorreu com o Senador Jarbas Passa
rinho. É preciso que a Mesa tome uma provi
dência e delibere spbse_ o assunto, para que 
tal não se repita e não aconteça no Senado_ 
o que está acontecendo pela rua. 

O outro assunto é o referente ao apelo do 
eminente SenadOr Ronan Tito. Penso que ne
nhum Senador precisa receber apelo. O Sena
dor tem que saber que tem a obrigação de 
comparecer às votações do Congresso Nado
na!. Então, essa história de apelo para compa
recer ao Congresso, parece cjue os outros não 
estão querendo dar presença. No máximo o 
apelo poderá ser feito aos liderados do Sena
dor Ronan Tito. To dos têm o mesmo des~o, 
todos sabem cumpçir sua obrigação. É preciso 
acabar com esses apelos para os Senadores 
comparecerem à votação. 

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- V. Ex- certamente não entendeu a razão 
pela qual o Senador Ronan Tito fez esse apelo. 

Ontem, em virtude da falta de quorum do 
Senado- e fui um dos que foram obrigados 
a estar ausentes, porque fui homenageado pe
la delegação russa numa hora certa e não 
podia faltar -, e pela a primeira vez, por três 
votos, a sessão do Congresso não teve o seu 
curso normal, devido à ausênci?t do quorum 
do Senado Federal. 

Zelando pelo prestígio e respeitabilidade 
desta Casa, é que todos nós estamos fazendo 
um apelo, para que hoje, e de agora por diante 
haja sempre, como tem havido, quorum no 
Senado Federal para deliberar sobre questões 
pendentes no Congresso. 

Não é um apelo, ê apenas uma lembrança, 
já que todos nós estamos acostumados a 
comparecer às sessões do CongressO, esta· 

mos presentes às sessões e geralmente os 
vetos caem na Câmara e não chegam ao Se
nado. 

- Sendo o veto a projetes do Senado, a vOta
ção começa por esta Casa. 

=o Sr. JOsé lgnáclo Ferreira- Peço a 
palavra, Sr. Presidente, para breve cornunic:a
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR.JOSÉ!GNÁGOFERREIRAPRO
NUNCIA D!SCORSO CX1E. ENTRE(i(JE 
AREWSÃO DO ORADOR. SERÁ PUBU
O!DOPOSTER!OR/IIENTE 

-0 SR- PRESIDEriTE (Nelson Carneiro) 
A mesa agradece a contribuição sempre valio
sa do nobre Senador Jos~ lgnácio Ferreira. 
E ao fazê-Jo recolhe essas colaborações e as 
encaminha exatamente à assessoria, porque 
vários desses projetes e_ desses estudos estão 
sendo elaborados por aquele órgão técnico. 
Ele fará a coordenação, já que é preciso que 
alguém assuma a responsabilidade de ofere
cer ao exame d.os Srs. Senadores as c:ontri
buições da sua experiência e de seu saber. 
E são aqueles que integram a assessoria, 
são os assessores especializados da Casa. Por
que todo o dia a imprensa e a sociedade nos 
cobram as leis complementares que ainda não 
fizemos. V. Ex' traz uma contribuição efetiva, 
e todas as outras que forem recebidas serão 
enviadas à Assessoria. 

Mas quero dar um exemplo a V. Ex!'; se 
a AssesSoria atendesse às solicitaçõeS indivi
duais dos Senadores, neSse-interregno em que 
deve elaborar os projetas de leis complemen
tares, iríamos ter a seguinte hipótese e, que 
está ocorre[)do. Há cinco ou seis Senadores 
~e_ pedem projeto sobre a mesma matéria, 
e a ASSessoria ou teria que fazer um padrão 
para todos os cinco, ou teria que fazer cinco _ 
projetas diferentes. 

De modo que, a função da aassessoria ê 
exatamente esta, a de coordenar.lsso não h:n
pede que cada Senador ofereça seu p!Ujeto. 
Mas a Assessoria terá o_de_ver de_ se debruçar 
sobre os projetas de leis complementares pre
vistos na Constituição, para que o Senado poS~ 
sa dar uma contribuição à efetiva aplicação 
do texto constitucional_. 

A mesa agradece e aplaude a inidativa de 
V. e-, e Com a exceção, apenas, do Estatuto 
da Magistratura Nacional- como V. Ex.~ bem 
referiu- que deve ser encaminhado ao Poder 
judiciário. 

sua contribuiçãQ voltarã a este plenário já 
com as achegas, os aplausos ou as restrições 

-dos que vão se àebruçar, na Assessoria, sobre 
essas matérias. 

A presença da Assessoria no esiudo priori
tário das questões que complementam a 
Cõnstituição Mo impedirá que ela continue 
prestando os seus serviços às Comissões Téc
nicas. como vem ocorrendo. 

A Mesa, portanto, mais uma vez agradece 
a V. Ex! e dá a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves, primeirp orador inscrito. 

O SR. LEITE CIV\VES PRONUNCIA 
DJSC(JRSO QlJE. ENTREGUE A REVI
SÃO DO ORADOR, SERA P(JBUCADO 
POSTERJORME!YTE. 

Durante o discurso do Sr. Leite Cha~s. 
o Sr. Nelson Came!ro, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Pompeu c!_e Sousa, 3~-$ecretário. 

-Durante o discurso do Sr. Leite ChaVes. 
o Sr. Pompeu de Sousa, 3?-Secretgno dei
xa a cadeira da Presidência que é ocu
pada pelo Sr. Iram Saraiva, 1~ Wce-Pre-
s/dente. - -

_ __ Durante o discurso do Sr, Leite Chaves, 
o Sr. Iram Saraíva, 1~ Vice--Presidente, dei
xa a cadeira da Presicjêr}da que é oru~ 
pada pelo Sr. Antonio Luiz Maia, Suplente 
de Sec~tário. 

O Sr. João Lobo- Sr. Presidente, peço 
a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
--:- C:o_ncedo a palavra ao nobre Senador. V. 
~ dispõe de dois minutos. 

O SR. JOÃO LOBO PRONUNCIA D!S
C(JRSO Q(fE, ENTREGUE A REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ P(JBUCAIJO POS
TERJORMENTE. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
-A Mesa agradece a V. Ex', sobretudo porque 
fez uso dos dois minutos em dez. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. presidente, peço 
a palavra para urna questão de ordem. 

~ O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra a V. fX!' 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Para 
uma questão de ordem.) - Sr. Presidente, 
para que o meu discurso não fique omisso, 
porque quando eu fiZ referência à responsa
bilidade cio tesoureir_o, citei a lei, _mas não citei 
o artigo da lei. E para que Conste dos assenta
mentos da Taquigrafia, gostaria de dizer que 
a Lei 7.087, de 29 de dezembro de 1982, em 
seu art 15, expressa: 

"Compete ao tesoureiro do IPC a escri
turação e a guarda dOs livros do IPC: assi
nar com o Presidente os cheques, ba1an
ços e balancetes do lPC; prestar infonna
ções sobre a receita e a despesa; proceder 
ao paQamerltb dos pensionistas e do~ ou
tros credores, na forma desta lei." 

É responsabilidade legal quãndo alguém se 
investe de um.a fu11ção_dess~ nartureza. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Cõncedo_ a palavra ao nobre Senador Mário 
Mala. (Pausa.) 

S. Ex" não está presente. 
éoncedC\ a -palavra ao 'nobre Seria dOr Aui~ 

Mello. (Pausa.) 
S. ~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran

cisco Rollemberg. 

CfSR. FRANCISéO ROLLEMBÊRG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte-discUrso) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, "goveni.ar 
é construir estradas]" Com está frase, pronun· , 
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dada ein 1926,- pelo então Presidente Wa
shington LL!í$, a revista "Veja_" iniciou~ recente
mente, uma reportagem especial, sob o títu1o 
"Estradas em ruínas". 

Apresentando uma Yisão panorâmLCa da ;,:" 
tuação caótica em que se encontram "os mais 
de 65.000- qúilômetro$ de rodoVias federais, 
esse trabalho jornalístico ressalta os principais 
aspectos que devem integrar uma análise séria 
do problema. 

Em Um país cujo gC)verno pretende reduzir 
o ·cohsumo- e ·radohali.i:ar --ou até racionar 
- a utilização de combustive[$, os riúriieros 
divulgados pela repOrtagem impressiona. Nu
ma estrada sem manutenção, o consumo de 
combustível de_ um automóvi:l cresce 58%. 
Os freios de uni ôo_ibus, que numa pista são 
trocados a cada 150.000 quilômetros, ficam 
velhos _com a me_ta_de da distância percorrida. 
Uma via ruim reduz, em- pelo menos, três anos 
a vida úti:l de um ônibus, _que normalmente 
dura sete anos nas vias em bom estado de 
conservaÇão. Um pneu, que resiste a 75.000 
quilômetros, quando a estrada é bem capea
da, pode estourar com apenas 52.000 quilô
metros nas rodOvias esburacadas. A vida úu1 
de uma suspensão, que deve ser de 1.000.000 
Km, se reduz a 400.000 Km 

No Brasil, Srs_. Senadores, as estradas afere
c~ perigos a todo instante'._ Há cem _ _ye;es 
mais probalidade de alguém se envolver num 
desastre automobilístico do que num acidente 
aéreo. Segundo "Veja" ...... , em 1988, 5598 
pessoas 'morreram errt noss_as rodovias_-. o 
qu~ .. corresponde a uma morte na estrada. a 
cada noventa minutos. O _nUmero de feridos 
aumentou, de 36.790, em 19W, para 38.923, 
no ano passado. 
· É precisO lembrar, senhores, que a econo

mia brasileira está asS_eritada nas rodovias,. pe
lo 'menos até se· que altere esse perfil. Sâo 
500 bilhões 'de passaQeirós Por ano, compu· 
tando-se ·as idas ·e vindcis, e 240 ·bilhões de 
tOneléi:déi:s de carga. Quase_ 90% de toda._ a 
safra de grãos, avaliada em ri1ai5 dé 3 bilhõeS 
de dólares anuai.s, são tr_ansportados por cami-· 
nhões< 

Esse universo~- h_o' en~nto,_ Sr, _l?iesidente, 
está s_endo, pouco a pouco abandonado._Sob 
o título ''Deterioração das estrada.s nos países 
em desenvolvimento"; Um re<:ente relatório do _ 
Banco Mundial mostra que, _em 1979,J8% 
das rodovias_federaiS brasil~iras_e$avam em 
mau estado e necessitavam de imediata recu
peraç:áo. Hoje, em cada 100 quilómetros de 
vias, pelo menos 28 já estão marcados põr 
buracos e esfacelamento do asfalto. Diante 
desse grau de precariedade, os técnicos do 
Banco Munidal estimam um investimento de 
2,4 bilhões_ de dólares para salVar da morte 
as estradas. 

Enquanto isso; Srs. SenadOres, o patrimõ: 
nio estimado em 150 bilhões de dôlares ~ 
35 bilhõesª mais que_o montante da dívida 
externa -vem sendo vítima de um a'celera<io 
processo de dest,ruiç:áo. 
· Um outro aspecto que deve ser destacado 

é_ do aumento progressivo dos custos em rela-_ 
ção às etapas de desgaste~ in_formação cjue 
consta, outrossim, da citada reportagem. À 

medida que a ma:nuterição é negligenciada, 
uma estrada passa a custar mais caro aos 
cofres públicos. Quando um bura,co está em 
_fase inicial de formação, basta tapá-lo. Quan
do se aprofunda, a ponto de atingif a base 
da rodovia, a recuperação se toina mats difícil 
e -õnerosa, atingindo 3 mil cn,rzados_no_vos por 
quilómetro._ Se nada for feito, ele se ampliará 
mais e çomprometerá a estrutura .da .estrada, 
causando ondulações. Esse nível de de-sgaste 
já exige àbras_de re~ia,úração, oi-çados em 130 
mil cruzaçlos- il.ç_v~ por quilómetro: O passo 

.. seguinte é .a deterio.ração da estrada; a única 
soluç_ã.o será r:e~o_rts_t,r~Ha, jâ a 3oo mil cruza-
dos novos por quilómetro.. _ . 

Estas, Sr: Presidente, Sãó' infOrmações_ de 
carâr:er geral, coletadas nas fontes acíui referi· 

__ dªs_,_ N_ão obStante, nas visis~s de cada Parla
mentar às suas bases, fica patente que, na 
matQria dos casos, as eStradas estaduais se 
encontram em melhor estado que as federais. 
A ~_licaç~_o para o fato_é que·o.Contat<? mai.i 
prÕ}{jrhQ dO povo cóin aS aUtOridades resulta 
erp ·soluções maís objeti-..:as pãra às dfVersos 
proble'mas. __ . 

_P~;>r essa rêlzãO, diversos empresários liga
dos ao setor rodoviárig apontarri· a munieipa: 
liZá_ç-ão de todas as estradas como form~ de 
desburoCratiiaçáo e de mcltor rapidez no paga
rrientó das emPreiteiias. TaJvez a interação de 
Cada ·pré'fe_itO. COiri a pópuraçâo·: munidpcil te
nha.éorrio cOnSe(lüéricía liia!S ímediata a Sal
vação_ das rodovias braSHéiraS qUe se tornam 
-praticamente irreCuperáveis, a cada: diá- QUe 
passa. -'· _ . 

-- Thmbem nas e~tr~das federais _qúe atra:veS· 
sàrrl o. meu _E_stado verifca~se a mesma reali
'!<:-de_ n_ejJati\:'a_~ Taft!o a BR-1 01 quanto a 
BR~32.5 .. não só nos ~~chos que rasgam _o 
solo de Sergipe, mas âo longo dos percursos, 
se ençontt:am em_situação deplor;;\veJ. 

Para completar o quadro, o 21 ~ Distrito Ro~ 
doviário não dispõe de condições para execu
~ aS obras _,de resta~r~ção daquelas vias, já 
que a cafêilé'i!'l de _"recuisOs dei· ç:itcido Orgão 
ê_absO!utã."_ - ·_ .. ·.· - . _ · --·-

-Ciu.~o âestacar, Sr. Piesid'enté,-_que as dUaS 
iOdovtãS -suportam iJitehsa movimeÍ1taÇão, es
PeCiáim"e'nú;: dê-Caininhóes, ·estando o tr~fe!Jo. 
diário estlinado em· dez rhil VeíCulos, dos quaiS 
Set~ mil Som€õte--na·a~~10_1. - -... - __ 

como naà poderia deiXar de ser; o nómero 
de addentés tem-se elevado de_maneira es
pantosa. Ein apenas trêS meses, senhores, no 
Estado' de-Sergipe, réQistr'araffi ... se 139 aciden
tes,·ria BR~-10t·e 39 na BR~325_. --

Torna-Sé 'importante __ esclarecer que o selo
pedágio, implantado a partir de março có'rrio 
a solução _alternativa, encOntrada pelo Execu
tivo, não terá condições de atender a mais 
de 60% das necessidades do DNER, no que 
se refere_ à manutenção das estradas federais, 

Embora reconhecendo que "o.pedágio_não 
é a solução adequada para arrecadar recursos 
destinados. à_ melhoria das !"!Str~das", no fmaJ, 
do rnês de março, o Diretor do. DNER previu 
a aplicaçá9 de metade dessa are_cada_ção nos 
serviços de restauraçáo rodoviária._ 

Estimei-se em US $ 350 milhões ~ captaçáo 
de recursos originários do pedágio. Acresci-

dos aos US$ 115 milhões que integram o re
passe _do Tesouro Nacional, comporão uÍTI 
orça_lnento de US$ 465 milhõe~-muito PoU
co para atender as necessidades do DNER, 
e_stimadas en1 US$ 900 milhões. . 

Mesmo insuficientes, 92%_ dos recursos do 
pedágio nacional serão aplicados ·nas estra
das: 50%, como já fot ditO, em obras de restau
ração; 22% em serviços de Conservação: e 
20% em ampliação de trechos,._ construçãO 
de tercetras faixas em adives e dUpliCação em 
pequenos trechos. Os 8% restantes deverão 
s~r empregados na operação do sistema. 
_ Eiittetanto, Srs, Senadores, o sr. DiretOr dO 

DNER deixou claro, em entrevista à imprensa, 
que _"mui~ coisa vai deixar de ser feita". E 
J11e Pergunto, Seriliores: Quais serão_ os--tre
chos prioritários? Quats os Estados a serem 
beneficiados? QuáiS os critérios --de eleição? 

Algumas conseqüências, Sr. Presidente, me 
parecem óbvias. Se os ~ecursos permitirão q 
atendim_entç a _não mais que 60%_das necessi
dades do DNER, aproximadamente o mesmo 
percentual das rodoviasJecierãis brasileirãs se~ 
rá recuperado. _ds 40% restantes, quaisquer 
QUe_ seji:lm oS Esta dós por eles servidos, sofre-
rão, ineVitavelmente, urh ·acelerado proceSso 
de deterioração. Serão prejudicadas todas as 
atívidãdeS que' dependem do setOr rodoviário, 
desde o transporte de passageiros e de cargas 
até ô abastecimento e o turismo interno. 

POdemOs esp-erar, tambéin, que, nesses tre
c.f!9s a 5:erem- praticamente ap~ndanodos pelo 
Dj'iER, o número de acidentes se eleve de 
fórma brutal, causando Vítimas e prejuízos ma-
teriais· imensõS. · _ _ 
:sr: Presiderite, Srs. Semidoces!_O-_Congres

so Nacional tem sido- responsabilizado pela 
sitüaçao cada vez mais precária das rodoVias 
federais. As deciSões dciASseinbléia: NaCional 
Constituinte vêm sendo questionadas com in
sis_tência. Par~ alguns s~grnentos da popula
ção, á sÕlu.çiio definitiva deVer~ ser encontrada 
em_ l993; quandO serão votadas alterações 
nó teXtci córlStítudonal. No caso espedfico das 
rodovias,· muitos esperam ver revertida a vitó
ria das teses da reforma tributária, pelas quais 
Estados e Municípios ficaram com-a arreca
dação dos impostos sobre comb-ustíveis. 

Considero, não obstante, Srs. que até 93, 
o desgaste progressivo tornará alguns trechos 
rodoviárioS totalmente irrecuperáveis, exingi
do- vultosos- investimentos em obras de_ re
cónstrução. 

Sugiro, portanto, que se forme uiria comis
sãq ou grupo de trabalho il1tegrado, inclusive, 
por téCniCos desse modal de transportes. para 
que sejam buscadas alternativas, mesmo que 
provisórias, no sentido de se preservarem as 
estradas brasileiras _desse processo de morte 
e decomposição que ora se apresenta. 

Era o que tínhamos a di2.er, Sr. Presidente, 
Srs. Sena.doreS. (Muito bem1) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
--Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL
SE. ,Pronunda_oseguin~~ discurso) -_Sr. Pre
sidente, Srs:: SenadoreS por ocasião do-I ton
gresso Nacional de Autismo, realiz.;,do em Bra-
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sília, no periodo de 16 a 19 de março _de 19_89, -um expressivo percentual encontra-se fn~ 
cerca de 1.300 pais de autistas e profissionais terrrn_çlp emlnstitillçõ~ psiquiátricas, relegado 
Cla área de saúde subscreveram um manifesto a to~! demenciação; 
através do qual a Asso-ciação Terpêutica Edu- ...,.--o atendimento prestado em escolas, clí
cadonal para CriaflÇàS AutiStãs (Asteca) se di- nicas e c.onsultórios particulare_s é altamente 
rigiu especificamente aos Ministros de Estado oneroso em vista da a.usênda de ã.uxl1io finan-
da Educaç:ão e da Saúde, solicitando provi- ceirQ y;or parte do Poder Público; 
dêndas em beneffdo dos 130 mn autistas exis- -pela unanimidade dos profissionais, con
tentes no Brasil, dos quais apenaS 5% estariam - tluiu-Se que o atehdimento mais adequado 
recebendo atendimento adequado. é a educação especial; 

Em virtude das proporções e da gravidade -foi pOssível verificar, nesta área, modelos 
desse problema, re~ebi solicitação das Oras. --de atendimento de criançasautistas em das
Ana Maria Pinto Bereohff, Presidente daquele ses especiais em escola do ensino regular, 
Congresso, e Magali de Fátima Morais Roriz, através de convênios entre algumas assada
Presidente da Asteca, no &entido de_ colaborar ções de pais e os respectivos governos locais, 
com essa benemérita entidade, divulgando o a exemplo da ASTECA-DF e APAENSantos~ 
aludia Manifesto no qual se contem, além de SP, apresentando expressivo resultado no pro-
um elenco de justas reivindicações, predosós c~sso de reabilitação; 
esdare.cimentos relativos a_ aspectos básicos vêm através dO -presente MANIFEsto, 
do autismo, dentre os quats, se destacam a • mobilizar 0 Poder Público, no sentido de 
sintomatolo~i~, os diagnós~icos, o acampa- -que seja re9ulainentado com urgência, o art. 
nha~ento c!Jm~o _e o aten_di~~~~o __ d7 emer- 208, !ndso III da Constituição -_"O çlever 
gêncta 7m hos~!ta!s. _São estes ':_S motivos pe- do Estado com a educação será .efetivado me-
los q_uats requetro a mcorporaçao do refendo diante garantia de: II!- atendimento especia-
~amfesto ao texto destas breves considera- lizado aos portadores de deficiência, preferen
çoes. . . -çiall'!lente na rede regular de ensino, permi-

Tendo partictpado daquele Congresso, ve- tindo que iodo o individuo alcance seu desen-
nho acompanhando co~ justificado_interesse, volvimento-global, atrãvés de um processo de 
com? ,r:tédico, a- execuç~o dos p~~ramas ~e educação integral, sistemática, gradual e con-
se~bihzaç:ão .da c~mu~da?e med~ca e para- tinua, avaliando o desenvolvimento da pessos 
medica, para Jdentificaçao e atendimento do . e valorizando suas possibilidades"· 
autista, e do ciclo de palestras que a Asteca ' 
vem promovendo com eficiência, sobre t€mãs • propor a: elaboração, por equipe de espe-
como as abordagens clínica e psicpedag-6- cialistas, sob a coordenação da Associação 
gica, e a terapêutica no atendimento às crian- Brasileira de Autismo ~Abra, de projeto que 
ças vitimadas por essa ·gravíssima doença estabeleça as diretri;:;es gerais para um plane-
mental. jamento normativo sobre o processo do diag-

Curnpro o dever, portanto, de reiterar irres- nóstico, atendimento precoce e educação es-
trito apoio e os meus aplausos ao desem- pedal, com revisão periódica das propostas 
penha da Asteca, felicitando, ao mesmo tem- e aberto a todo tipo de enriquecimento infor-
po as suas equipes técnicas, os membros e mativo, destinado a nortear as ações especí-
a direção dessa nobre instituição que deve ficaS"do órgão oficial responsável abrangendo: 
ser enaltecida pela sua rara sensibilidade e -remoção de bãrreii"as:existentes entre vá-
altruísmo, a serviço da saúde, do bem-estar rios serviços de <;~.tend_imento para facilitar o 
e da felicidade_ d_a_s___t_rinças brasileiras. fluxo das intervenções, evitando-s_e a dicoto-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito _ mia _entre diagnóstico e _tratamento, levando-
bem! Palmas) se em conta as diferenças individuais; 

DOCaMENTO A Q!JJ; SE REFERE O 
SR. LOURNAL BAPVSTA EM SEU DIS
CURSO: 

I CONGRESSO NAOONAL DE AUTISMO 

Brasília,- de 16 a 19 de março de 1989 

Promoção: Associação Te:rapêutlca Edu_ç~- _ 
cional para Crianças Autistas Astec~DF 

Apoio: Associação Brasil.eira de ~utismo -::
Abra. 

MANIFESTO 

Os pais de autistas e profissionais da áreá 
de Saúde e Educa&ão (em torJlo d~_ 1.300 
pessoas), reunida_s_dyrante Õ I CPti.gre~so tia
cional de Autistmo, em Brasilia-DF, nos dias 
16 a 19 de matço de 1989, elaboraram o 
presente MANIFESTO, COnsiderando que: 

-existem aproximadamente 130 mil indiví
duos autistas no 6ra_sil; 

- apenas cerca de _5% ~ecebem atend_[
mento adequado; 

-envolvimento das universidades nas pro
poStas de pesquisa e investigações cientificas 
ein_torno do problema, divulgação de ~uisi· 
ções--cfentl'ficas que possam contribuir--para 
o conhecimento e combate das causas do 
autismo; 

.=.=_qualificação e reciclagem de professores 
e--OliirOs profissionais para o adequado ma
nejo do autista e orlenüiÇão familaf; 
- -:=- esdarecim~ntQ e informação _à comu

_nidade quanto aos direitos do autista, sua ca~ 
pacidade de integração e participação sodal; 
__ - incentivo de convênios com órgãos pú
blicp_s e entid~çi-~s afins para favorecer a dina
miza,s:ão de propostàS de atendimentO; 

· ~.....:.:-envOlver os pais de maneira consdente 
-~:- efetiVa ·na luta pela conquista dos direitos 
-de seus filhos. 

C6damamos, assim, as autoridades;·a das
se política, os pais d~ autistas e seus amigos, 
profissionais, a imprensa, para que juntos pos
SátnQs defend~r 

"AEDUCAÇÀO COMO DEVER DO ESTADO 
E DIREITO DA PESSOA" . 

Ana Maria Pinto Bei'eohff- Presídente do 
CongresSO. 

Magali de-Páfima Morais Rorit- Presidente 
da Asteca. 

COMISSAQ CIENTfFlCA 

Celiane FerreOa Senhor (Pslcóloga 
Dr~ Geraldo Arantes Jr. (Psicanalista) 
Mafia Julia Kovács _(P_sicólOQa) _ _ 
Maria -de Lourdes C:anziane (Peda,goga) 
Marisa Araújo Cordeiro (Pe_dagog<lfArte 

Educadora) --
Sôniã FalCão Arlitcho (ieraPe-uta Ocupa-

dona!) -- -

PROFlSSIONAIS ENYOL VI DOS 

Dr. Ajax Gonçalves RibeirO (TerapeUta 
Ocup-a<::tonal) -- __ 

Profa. Beatriz Padovan (Fonoaudióloga) 
_ Prof. Gulos Arturo Molina )...oza (Psicó-

logo) · 
Dt. Christian Gãude-rer (Psiquiatra) 
Profa. Débora F. N, Rico (Pedagoga) 
Dra. Eneida Matara.zzo (Psiquiatra) _ 
Dr. -Frài1Cisco 8. Assufnpção (Psiquiatra) 
Dr. Ivan Roberto Cãpelatto (Psicanalista) 
Dr-a. lzelinda de Barros (Psicanalista) 
Dr. José_Raimundo Fac:io[t_(Psicôlogo) 
Dr. Leonardp Azev.edo (Neurolqgi~~) _. 
Dra. Maria Fausta de C. Campos (Psico-

lingüista) _ __ . 
Profa. Nylse Helena S. Cunha (_Pedagoga) 
Dr: Raymond Rose:nbe:rg (Psiquiatra) 
Dr. Salomão S!=bwartzma!t (Neurologis

ta) 

Dr. Stanls1au Kryn:;;ki (Psiquiatra) 
Dra. Sílvia Helena Heimburger (Psiquia

tra) 
Profa. Tereza Guetfa (Terapeuta Ocupa

clonai) 

ASSOCIAÇÕES DE AMIGOS DO AUTISTA 

Associação Brasileir.a de.Autismo -Abra 
(0:>1)22.5-7621 - ~ 

Associação de Amigos _do P\utista da Bél-
hia-AMNBA (071 ) 240-5802 . . 

_ Associação T er~êutica Educacional pa
ra Crianças Autist_as-:.... Aiteca/DF {061) 

. 226-9295 
AsSoCiação de Amigos do Autista de Mi-

nas Gerais-Ma/MO (031) 225-7EU.l --- -
Associaç:ao-de Amigos do Autista de_São_ 

Sebastião do Pa(aiso-Ma/São Sebastiãq do_Pa
raíso/MG (035) 531-2193 

Associação de Amjg65 do Autista do Pa
ianâ-Ama!PR (041) 262-7643 

Associação de Amigos do Autista de Nova 
Iguaçu~Ama!Nova lguaçu/RJ (020 767-8775 

Associação de Pats de Autistas do Rio 
de Janeiro-Aparj (021) 265-1070 

- Associação de Amigos do Auti_sta de;! Ser
~ 9ipe-Ma/SE (079) 231-.6595 

Associação de Amigos do Autista de São 
Paulo-Ma/SP (O 11 ) 288-0796 _ . 

Associação de Pais e Amigos Educadores_ 
de Autistas de Santos - Apaea (0132) 
231-7734 
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Associação de Pais e Amigos do Awtista 
de Ribeirão Preto - Ama/Ríbeiriio Preto/SP 
(016) 636-9471 

Associação de Amigos do Autista de São 
José do Rio Prero--Ma/São José do 
Rio Preto/SP (0172) 32-6577 Ramal222 

Associação de Amigos do Autista de Ma
tão-Ma/Matão/SP (0162) 82--2110 

Associação de Amigos do Autista deVas
souras-MaNasso_uras. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao_nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, insatisfeitos com o
descaso do Governo Federal com a área da 
Justiça, e sentindo a necessidade de um ins
trumento que lhes permitisse a discussão dos 
problemas comuns e a viabilização de uma 
ação conjunta, os secretário Estaduais de Jus
tiça, reunidos em fevereiro deste ano, no ReciM 
fe, no I Encontro Nacional, houveram por bem 
instituir o Forum permanente de secretârios 
estaduais de justiça, por meio de protocolo 
de intenções de conhecimento público. 

São objetivos do Fofum: 
-propugnar pela definição de uma política 

nacional que conter'nple os direitos humanos, 
as necessidades penitenciárias, -os direitos do 
consumidor, a defensaria pública, a prevençáo 
ao abuso de drogas, a defesa das vítimas do 
delito, a memória Política, adr'niniStrativa e culM 
tural na gestão dos arquivos públicos estaM 
duais, assim como o património ímoDiliáiio 
público, iiltegrada à uma política criminal, que 
permita aos Estados um entrosamento e interM 
câmbio dos diversos órgãos da administração 
pública, e consubstanciada por um plano naM 
cional em nível executivo, com prioridade para 
atendimento às necessidades fundamentais 
de cada Estado, ressalvadas as suas peculia~ 
ridades; 

- assegurar a participação dos Governos 
Estaduais, através de seus Secretários de Jus-
tiça, na definição da política nacional e de políw 
ticas regionais, e na elaboração e no acompa
nhamento dos planos e programas do setor; 

- permitir e favorecer a troca de experiênw 
cias dos Estados,_ relativas ao setor de justiça, 
nele compreendidas todas as atribuições das 
Secretarias de Justiça, visando o fortalecimen
to das potencialidades da Pasta; 

-atuar como agente indutor na proposição 
de soluções para a integraçáo regional e_ na
cional, envolvendo inclusive os mecanismos 
de financiamento; 

-promover ações para o desenvolvimento 
dos setores vinculados às Secretarias de Jus
tiça em níveis nacional e regional. 

Passados 4 meses da instituição do Forum, 
volt..-ram os Secretários a se_reunir, desta vez 
no Rio de Janeiro, nos dias 1 ~ e 2~ do corrente, 
para analisarem os resultados de suas atividaw 
des e definirem seus próximos passos. 

Dessa reunião resultou o documento Decla· 
tação do Rio de Janeiro, no qual os Secretários 
reafirmam seus prinCipais pOntos -de vista, 
enaltecendo o Forum como o principal instru-

menta para discussão e mobilização de suas 
propostas. 

No momento em que trago a Declaração 
do Rio_ de ,Ja_neiro para registro nos Anais da 
Casa, __ condamo os nobres Senadores a que 
atentem para a justeza das proposições ali 
contidas, bem como saúdo os Secretários Es
taduais de Justiça pela sua iniciativa, voltada 
Para o fortalecimento do Estado de Direito 
Democrático e a defesa do interesse público. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito 
bern!) 

· DOCilMEJYTOS A QUE SE: REFERE 
- O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU 
. DISCURSO: 

polLticas regionais, e na elaboração e no acom
panhamento dos plano-s e programas do se to r; 

1.23. permitir e favorecer a troca de expe
riências dos estados, relativas ao setor de justi
ça, nele compreendidas todas as atribuições 
das sei:retãrias- de JUStiçã, visando o fortaleci
mento das potencialidades da pasta; 

1.2.4. atuar como a,gente indutor na pro
posiÇão de Soluções para a integração regio
nal e nacional, envolvendo inclusive os meca
nismos de finanCiamento; 

1.25. promover ações para o desenVol
vimento dos_setores vinculados às secretarias 
de justiça a níveis nacional e regionaL 

CLAUSULAI! 
DaE.strutura 

2.1. _ O. FÓRUM para sua operacionalizaw 
-_,A.NEX.OS ção, t"~rá a seguinte estrutura: 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE 2.1.1. PLENÁRIO, Constituído, como 
- - SI inembro nato, pelos secretários estaduais de 

FAZEM OS SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE juStiça, a segui( design"ãdos secretários esta-
JUSTIÇA-PARA INsmaaoNALIZAÇÃd âuais; cada secretário estadual indicará for-

DE "FÓRUM PERMANENTE". malmente à presidência do FÓRUM um su-
As Secretarias Es~duais de Justiçª dos Es- plente que o substituirá no PLENÁRIO em ca

tados da Federação, adiante especificadas, re- so_de impedimento de sua participação, apre-
sidência do PLENÁRJO ficará a cargo da uni

presentadas por seus titulares ou represen- _ --dade da federa,...;.o onde esteJ· a sendo realizado 
-iantes devidamente credenciados, reunidos ~ 
no I Encontro NaciOnal de SecretártOS de Jus- 0 encontrQ. -
tiÇa, em Recife, Peffiãrilbuco, - 2.12. presiâente e vice-presidente do-Fó-

Resolvemcelebrar, como celebrado têm, 0 RUM: eleitos pelo PLENÁRIO com mandato 
presente PrOtocolo de intenções, mediante as- de 1 (um) ano; em caso_ de substituição do 
seguintes cláusulas e condições: secretário que esteja ocupando a presidência 

do FÓRUM, o vice-presidente assumirá a pre-
CLÁUSULA I sidência e completará o mandato. 

Das Finalidades e do Objetivo 2..13 .. coordenadores regionais; serão es-
L L D pi'i=sente protocolo -tem p~~ finali- colhidos 5- coordenadores_ regionais, corres-

dade a institucionalização do FÓRUM perma- pendendo às regiões político-administrativas 
nente de Secretários Estaduais de Justiça. a brasileiras; cada coordenador regional será es-
seguir denominado simplesmente FÓRUM, c-olhido através de votação, da qual tomarão 
capaz de garantir o intercâmbio amplo de ex- parte os secretários dos estados pertencentes 
perlênciã.s e de iricentivar a participação dos à região; é vedada a acumulação de cargos 
estados na formulação da política nacional e de Coárdenador regional~ com a d€ preSidente 
regional com vistas aos direitos da cidadania, ou vice-presfdente do FORUM. 
às políticaSó·imiilàJ; penitenCiária e de Direitos 2.1.4. Secretaria Executiva: unidade de 
Humanos e demais atribuições concebidas às apoio técnico e administrativo ao FÓRUM e 
Secretarias Estaduais de Justiça, e no acom- ao seu presidente, dirigida por um secretário 
panhamento das açõ_es dos ministérios e ór- executivo indicado pelo presidente. 
gãos federais do setor. 2.1.5~ Grupos de Trabalhos: equipes inte-

1.2. CoiistitUi objeto do presente protoco- gradas por secretários estaduais, havendo pa-
Io: ra cada um coordenador, com o objetivo de 

1.2. L propugnar pela definição de uma -desenVolver temas e tarefas específicãS, deter-
política nacional que contemple os Direitos minados pelo_ Plenário. 
Humanos, as necessidades penitenciárias, ós 
direitOs do Consumidor, a defensaria pÚblica, 
a prevenção ao abuso de drogas, a defesa 
das vítimas do delito, a memória política, ad
ministrativa e cultural ria gestão dos arquivos 
públicos estaduais, assim como o património 
imobiliário público, integrada à uma política 
criminal. .j'Ue permita aos estados um entrosa
mento e intercâri1bio dos diversos órgãos da 
admÚllstração pública, e consubstanciada por 
um plano nacional a nfvel executtvo, com prio
ridade para atendimento às necessidades funw 
.damentais de cada Estado/ressãlvadas as suas 
peculiaridades; 

_1.2.2. -assegurar a participação dos goverw 
nos estaduais, através de seus secretârios de 
jusUÇa, -ria definiÇão da politica nadonal e de 

CLAUSULA III 
Das Competências 

3.1. Compete ao PLEt"'ÁRJO. 
3. 1.1. traçar a política de atuação dO FÓw -- -_ 

RUM; 
3.1.2. aprovar o programa anual de traba· 

lho do FÓRUM; 
3.1.3. elegê[, dentre seus merl1bros, o -Pre- -

Sidente, o Vice-Presidente e os Coordenadores 
R"egionais do FÓRU/VL respeitado neste último 
caso o disposto em 2.1.3-- - -- -

3.1.4. definír õs "t:irupós de Trabalh-o e cÓr
respondentes temas e tarefas necessários ao 
cumprimento da programação. · 

3.2. ComPete ao Presidente do FÓRUM: 
3.2.1. representar o FÓRUM; 
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3.2.2.- propor o programa de trabalho du
rante a sua gestão; __ 

3.2.3. _ coordenar as atividades técnicas e 
administrativas; 

3.2.4. articular as Çl,tividades das Coorde
nadorias Regionais, conferindo-lhes consis-__ ., 
tência a nível nacional, quando necessário; 

3.2.5~ designar o nome do Secre~riQ da_ 
Secretaria ExecUtiva. 

33. Compete ao Vice_-Presidente do fÓ~ 
RUM, 

3.3J. substituir o Presidente em seus im
pedimentos, na representação e em reunfÕes 
do FÓRUM. 

3.4. Compete às Coordenadorias Regio
nais: 

3.4.1. propor; coordenar e realizar as arti
culações e as atividades Qe caráter regionaL 

3.5. Compete à: Secret:uja Executiva: 

3.5.1. secretariar as reuniões plenárias do 
FÓRUM: 

3.52. organizar a documentação neces
sária ao desenvolvimento das atividade:s dq 
FÓRUM; 

353. acompanhar e apoiar as atividades 
dos Grupos de Trabalho; 

CLÁUSUU.IV 
DOs Eácargos 

-4.1. ds governos estaduais, atendida a.le· 
gislaçã:o específica de seus respectivos Esta
dos,_~ofe_recerão os recursos necessários para 

-dar suporte à criação e manutenção da estru· 
tur.a do FÓRUM, obseJVando 9 seguinte: __ _ 
- 4.1.1. o Governo do Estado anfitrião da 

reunião do PLENÁRIO dará o apoio logistko 
à sua realização; 
---4.1.2. O Presidente do FÓRUM colocará 
à disposição da Secretaria Executiva as neces
sárias Instalações, bem cqmo o pessoal admi
nistrativo e técnico; 

-4.1.3 .. atividades desenvolvidas pelas 
Cóeirderiildbr1aS Regionais e pelos GnijJàs-de 
Trabalho terão recursos garantidos pelos go
vernos dos esl:é;!:Ço_s, respeitada a legislação 
específica ele cada Estado. 

ClÁUSULA V 
Do Fi.mcionamento 

5.L -o.s Secrelários Estaduais de Justiça 
são tnern,bros titulares Com _direito a participar 
dq_ FÓRUM e vot.af no PW::NÁRJO çada ,um 
tendo um suplente devidamente credenciadO. 
segundo os termos do_item 2.1_-.1. 

5.2. Cada_ SeCr,etâi:"iQ ~e Estado poderá 
3.5.4. divulgar entre 65 integran~es do FO· partfcipãr do pLENARiq auxiliado, por, no má-

RUM os resultados_ dos encQnQ"os e das ativi- _x:imo, 2 -asseSSOres; Par8fádlitar as medidas 
dades dos Grupos de Tr~b<i~Jhq. · · de: ~p9io_aos_ encof'!ti"os do·P~NÁRIO, solid~ 

3.6. Compete aos GrupOs de Trabalho: ta~se_ que cad~ _S_ecre_táJiQ de Estado comu- _ 
3.6.1, desenvolver temas e: tarefas eSpecí-; ·• I}~~tie ao s'ecr~r1~- ~stádu.ai do Estado' a~fi~-

ficos de acordo com a solicitação e a definição triao os nome~ p~rticJp~ntes de su~ d~~ega~ao, 
d plf:NARJO· e - - - --- c.~m antecedenc1a mJOlJT.lZI d~ 7 ~:has a realtza-

0 ' çao do En_contro. . .. __ 
3.62. _realizar outr~S jncumbênc~a,s t~cn_i- ,_5.3_. "~ re~niões._9rdinárias do ..PLENÁRIO 

cas j~gadas necessárias pele?_ PLENARJO. ocorrerão trimestralmente, cabendo ao S~;cre• 

tário do Estado anfitrião presidir ao o Encon-
tro. -

5.4. As reuniões extraordinárias dQ PLE
NÁRIO ocorrerão por convocação da Presi
dência do FÓRUM, ou por 113 (um terço) dos 
votos, cabendo ao Secretário do Estado anfi
triãO a Presidência do Enc-onti'o. 

5.5. para instalaçãO ·do PLE.NÁRIO será 
exigido o quórüm mínimo de _l"(l.etade dos 
membros do FÓRUM: 

5.5.1. as deliberações serão tomadas por 
maioria- simples de votos dos presentes; 

5.5.2. ao Presidente - caberá o voto de 
minerva:. 

ClÁUSULA VI 
Da Rescisão e Modificação_ 

6.1. o- presente PRÓTOCOLO sorilehte 
poderá s-er rescindido ou rnodific_ado pelo 
PLENÁRIO por maioria ã.b:Solutá dos _votos elo 
FÓRUM 

i:iAUSUU. VII 
~s DUvidas na Aplicação 

·. 7.1 . As dúvidas para aplicação do presente 
. PROTOCOLO serão dfrirniâas pelo PLENÁ

RIO· por .maioria de vQt9.& .dO~ que eStejam 
participando _do Encontro. 

ClÁUSULA VUl 
Da Vi_gênc~a 

8.1. O"p[es-Emt"e PRb'tOéOLD-entrai'á em 
"l{i9oi".na data de·.sua_~_s1o"~tUra,-adquirindo 
valiâ~de e eficácia. , _ ~- _ __ _ __ 
· .. !;.,por ~stareinde acorao-e compromis-
$8dos assinam o presente. . -
- R&ífê, de f~yereifó ci~_l989. 

( ,_--r_.[.,_ 
(fvv--: .. , 
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ESTADO DO AMAZONAS 
ASSINATURA: 
NOME: 
CARGO: 

ESTADO DA BAIIIA_,. .~ ___/;/ 
ASSINATURA: /.,. • .-uu.-,--;o h-.... ~ :;/~-· -<--~ 
NOME: h<.q_,-_,c;-f~-• r<>~i-<:.r /,/vr-'..r-e-L_ 

CARGO: C//·0·~ .ac G'r?-"d.--...,.;:77!" 

ESTADO DE GOlAS 
ASSINATURA: -<:::=:1(-p: ,{.,u_CEX~ 

Quinta-feira 15 2845 

NOME: 
CARGO: 

Cfi R o.:J 

5 c c -1-e ·t <·' ··'--l'o 
f) l J36~1() Gv /Á-( ne "t ~ 
.Lt Jv .S"/l f -') 

EST1\DO DO MATO GROSSO cC, !. ~ ltJ 
ASS!~ATURA: fw'-C~0 dJ. j.{IV {/) /[AA/'-?l-V\ '. 
NOME: . /. . /. 
CARGO: J_c vW"'-;t-"' A j.(,V~~~ 5-'" 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
ASSINATURA: 
NOME: 
CARGO: 
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ESTADO DE MINAS GERAIS • · 
ASSINATURA: Cl!!jA-~~ ~~ 
NOME: (/ 
CARGO: S~-{~ c:.ee_ JUnh ·~ 

ESTADODOPARÁ_~-- _!... . íJ rl-- r; "' 
ASSINATURA: ~~~~ 
NOME: lr<!n;u,~ ct-f!Uo•'o fl1 r:;LL-o · · • · 
CARGO:~~~· 

ESTADODOPA~ANA .J 
ASSINATURA:._ ,_ L.l>a-j. CJ·h 
NOME: C\i ,_..t, ,\.. _ c):Jd,-~ '-'l~e>.-1_ 
CARGO: :s;;>ÁA.ti.~ ~VL~ cL1 ..D if<? ~ 1-t 

ESTADO DA PARA IDA 
ASSINATURA: 
NOME: 

_Junhode 1989 

::;:~~-~BUCO . '(W;;J,_ . -. (Lf)_· ~-.V- 1 ·Ez· , ·_ . -. - · 
ASSII'jA~A: (}Jj)J.JvCL -- ·-. -- -- - V(/f/ 'U,fr-(/;/ 
NOMU: [;.1fP/o.r 'l!e?,flE~ .S.( dli/?: 1/1?<1 'D<? 8. 'a'!d.!:;. 7 . 

ESTA Q_QQ.YIAUI . . . _ . _ 
ASSINATURA: ,. .. ·-·· -

NOME: 
CARGO: 

ESTADO DO RIO DE 
ASSINATURA: 
NOME: 
CARGO: 

ESTADO DO RIO 2RANDE DO NORTE ·. 
ASSINATURA: !(IJ\t!~0[iá~, cfMoJf. 
NOME: e ... Q\..;,~ \:llv .H:~:::> .J• LG<> Cos-t<l 

CARGO: C:coQIJ'twM>jf · eet~l.. 



Junho de 1989 blÃRICYDO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

NOME: 
CARGO: 

ESTADO JJE RORAIMA 
ASSINATURA: 
NOME: 
CARGO: 

. I 

llSTAllO !lll SAO PAt!)..O -:,1 ! 

ASSI~IA'~'U~CA: -~-.,.---· •. --1- · .'~.""':;"/ 
NOME: 1'/.l•«·f ..Jlo\Gtv .j)tPI•lll: G'l<.c.u+ 
CARGO: J<3c_.;t;;;;z,;... 1><1 - v« .r ;i-f4 

ESTADO DO DISTRITO FEDERAL 
ASSINATURA: 
NOME: 
CARGO: 

-Quinta-feira l5 2847 
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FÓRUM PERMANENTE DE SECRETÁRIOS 
EST ADUAJS DI;; JUSTIÇA 

II Encontro Nacional de Secretáriçs 
Estaduais de Justiça 

l»e2dejunho-19B9 _ 
Hotel Copa D'Or- Copacabana 

Rio de Janeiro 

DECUIRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

Os Secretários Estaduais de Justiça, reuni
dos no Rio de Janeiro durante os dias 1° e 
2 de junho de 1989, ratificam o Protocolq d~ __ 
fevereiro de 1989 que institui o Fórum Perma~ 
nente de Secretários Estaduais de Justiça, no 
I Encontro Nacional do Recife, enaltecendo 
a eficácia desse Instrumento de a~O _e de 
organização que contribuiu para que a União 
Federal reassumisse o programa carcerário 
nacional do Ministério da Justiça, visando_ a 
construção e reforma de unidades peniten
ciárias, obtendo-se o expresso compromisso 
do Governo n_Q_sentido de ampliar os recursqs_ 
do setor em caso de excesso de arrecadaç_ão 
neste exercício. 

Reiteram a imperiosa nece.ssic;lade de inves-· _ 
timentos no Sistema Penitenciário Nacional, 
não só por meio de recursos financeiros, m~ 
também de um conjunto _de práticas, dentre 
outras, aquelas que foram enumeradas na De
claração do Recife. 

Indicam a presente necessidade de serem 
estabelecidos e c;onhecidos os_ critérios para 
a distribuição desses recursos suplementares 
que, para ser justa, deve ser precedida da au
diência de todas as Unidades da Federação. 
quanto às suas_ carêrlcias e prioridades. -

Exigem que a· união Federal cumpra o art. 
86, § 1" da Lei de Execução Penal (Lei n; 
7210, 11-7-84) e construa pelo menos um 
e.,st.abelecimento penal sob a sua administra
ção destinados a condenados de alta periculo
sidade. 

Reconhecem ser rigorosamente urgente a 
definição de clara e democrátiqt p9lítica crlrJ:li
nal e penitenciária no âmbito _nacional, alê~ 
da formulação das políticas referentes às áreas 
de atuação das Secretarias de J~tiça, CC?OlO, 
por exemplo, em relação à prevenção do abll~
so de drogas, à memória pol(tica, adminis
trativa e cultural, na gestão dos Arquivos Públi
cos Estaduais.__ªo P~trimônio lrr1obiliário Públi
co, à defesa do consumidor, aos DireitoS Hu-

• manos e_tu.do o __ mais que compete-às reS_Q_ec; 
tivas Secretarias __ º-~ Estado. 

Reafrrmam que a defesa dos direitos d2!_Çi~_ 
dadania incumbe fundamentalmente às $e
cretarias de Justiça, como órgãos instituc!o:
nais dos Estados-Membros, responsáveis pelo 
aperfeiçoamento _da _orcteffi jurídica, interfaC'e 
dos poderes Judiciário e LegislaJ:ivo, na admi
nistração da Justiça propriamente dita e na 
atividade de elaboração das leis, zelando por 
sua constitucionalidade e oportunidade na ati~ 
vidade govemamental_de lhes conferir ou n~
gar sanção, no interesse públlço. 

Decidem os membros do FúRUM levar aos 
Ministérios das respectivas áreas as Propostas 
para atender às necessidades do Sistern.~- Pe
nitenciário Nacional com a reabertura de linha 

de crédito pela Caixa Económica Federéi.l, a 
destinação d.e um percentual da arrecadação_ 
das diversas loterias, a isençao de impostos 
na aquisição de v~::ículos e equipamentos des
tinados ao setor, melhor integração do sistema 
de saúde penitenciário ao SUDS e a extensão 
das ações do Govemo_Federal_na agricultura 
para as col6nias penais agrícolas. 

Proclamam a responsabilidade_ do Poder 
Judiciário para a consolidação da democracia, 
sobretudo após a independência assegurada _ 
pel~ Constituição de 1988 que 'deye ser segui-

-da de urgente modernização dos órgãos da 
JustiÇa, da agilização_ dos feitos em andamen
to e, em-espe-cial, doS concernentes -à execu-
Çãõpenªl. - - _ _ -

Acreditam que o acesso· à -JUstiça -é fato r 
decisivo para o fortalecimento do Estado de 
Direito Democrático, o _qual depende profun~ 
darrief}te;· da b9a organú:aç:ào e indeperi_dência 
d~ Defensori~_J?úbl_ica, instituíção essencial à 
função jurisdicional do Estado (art. 134 da 

-COnStituição). 

- R~com-endam sejam pronlovidas_ reUniões 
regionais, no âmbito do FÓRUM, para o apro
fundamento de todos os termos aqui enume
rados. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia o seSuinle discurso)- Sr~ P_r!'!

. si dente, Srs. Senadores, mais uma vez a Previ~ 
dência Social está paralisada por movimento 
grevista. Está se tomando wna rotina, como 

. rot_ina se ton:t9u a rem_uner~ção baixa -e iÕSufi~ 
ciente _ _pos previdenciários. 

Os baixos salários do pessoal da Previdência 
se constitu_em num dos sintomas mais eviden
tes da crise da Previdência Social em nosso 
País. Entra ano, sai-ano, entra Ministro, sai 
Ministro, mas de tempo em tempos tudo pára 
na Previdência, em virtude do avlltq,mento dos 
salários. - ---

No periodo-da ditadura a-situação dos seivi: 
_ dores da Previdêncià Social ai_rtç:l.a (icaVã: esca

moteada, porque não podiam se manifestar, 
e muito menos ~ntrar em greve. 

Com a Nova República, çom a demoCrácia, 
a situação se inscreveu na_ordem do d(a, para 
nunca mais sair, pelo menos até aÇ(ora. 

A medida dos ·salários baixos é 'ta.IJ)béril a 
medida da precariedade das verbas para a 
P.revidênda como urn todo. A medida dos sa
lários baixos é também a medida da própria 
crise da ~revidêncla. 

De que valeu "zerar" .o déficit, como foi tan-
Finalmente, os signatários se comprome- tas vezes anunciadO, se isto não slgnifica resol-

tem a mobi11zar os parlamentares de seus Es- ver definitivamente a questão dos _ganhos dos 
tados para que atuem em consonânci~ aos seiVidores do setor, se isto não significa verbas 
interesses do Fórum Permanente de Secre- -- suficientes para a assistência à saúde, para 
tários Estaduais de Justiça, notadamente pe- a atualização dos beoeficios de pensões e apo-
rante a Comissão de Orçamento e demais sentadorias? 
órgãos âo C:ongre_sso Nacional, para que o Hoje, a Previdência coiTapleta 13 dias de gre-
interesse público, representado pelos titulares ve, e no ínterim o Ministro Jáder Barbalho 
das Pastas, seja bem e fielmente cumprido. viajou para 0 extertor, [gnorando o movimento, 

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1989. Braga, e deixando a crise s.em uma perspectiva de 
Secretário - AJagoas -Maurício Fernandes solução. 
dos Santos, Diretor do Departamento Peniten- Estou convencido de que a greve não inte-
ciárlo-Amapá-LuísdaConcelçãoPereira ress_a a riinguém-. NinguéiTI faz greve seni ra-
a da Costa, SeCretário - Bahia -FranCisco zão. A greve sempre expressa uma sitUação 
Hupsel, Chefe de Gabinete- .Ceará--:- GDf:?er- lil]l_ite. A prl~cipaf respOrisabilidade de dar uma 

.. toSoaresSampaio,Secre~ri.o-_EspíritoSftn- solução_ para problema tão sério e graVe é 
to - Sandra Chamon do Carmo,_ Secretário qo g'ovemo. 
~.Goiás- Carlos Alberto Gtiímã'iiies, 'Secre- O que Se pretende e déseja é que Se estabe-
tário - Maranhão -José Bene_dito Prazeres, Ieça um canal de negociação- entre grevistas 
Secretário -Mato Grosso - Gastão de Mat-- _e Governo. A estas .a]t)..U'as, o govem'o já deYeria 
tos Muller, Secretário - Mato Grosso do Sul- ter Urila poíttiCa vpara.Os ni.ôvimentOs -gfevisfaS -

-_.._Roberto Moaccar Orro, Secretário- Minas no seu intérior. 
Gerais - Gamafiel Herval, Secretário ..:...... Pará Basta vêr que e'stã_Õ_ em greve as Uníversi-
-Arthur Gáudio MeDo, Secretário- Paraná dades, a Previdência~Social, os seiVidores fe
....... Rubens de Quadros Ríbas, Diretor-Gera1 dter?~is em, ·geral, sendo que aposentados· e 
do Departamento Penitenciário- Pernarilbu- pensionistas estão em pé de guerra. 
co-~ Carlos Siquelra; Chefe de Gabinefe·-- Uma situação peculiar é a dos represen
Piauí - José Alves Nunes Neto, Secretário tantes-da PréVi_dêriCia Social. Este ê uni proble-
- Rio de Janeiro- Tédo Llns e SDva, Secre- ma Que tambéni se irrclsta ·sem soluÇão -prati-
tário - Rio Grahde do Norte - Luiz Antônio camente desde O início da Nova República. 
Vida/, Secretário- Rio Grande do Sul-Ber- Os seus ganhos saO •. para dizer o mi.l)imo, 
n8rdo de Souza, Se.CretáriÕ - ROndônia - - ridículos: Têm eles, os repr'esentantes da Previ
Tadeu Fernandes, Secretário - Santa Cata- déncia Social, inúmeras ~refas, responsabi
rina -João Henn'que B/asi, SecretáriO- São lidaâes pesadas, e na gl-ande regra, pagam 
Paulo -:-Mário Sérgio Duarte Garcia, Secre- para trabalhar. · 
tário - Sergipe -Fernando Ferreira de Ma- Nadà há que seja mais manisfeto no despre-
tos, Secretário-Tocantins- De/veaux Weira zó do Ministério da Previdência Social, do que 
Prudente, Secretário. a remuneração dos representantes, que têm 

o O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
_.=:.·concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

um papel sodãfdestacado mas subestimado, 
desvalorizado, desrespeitado. 

Eu mesmo, de_sde_ 95 ido de 1984; Venho 
me interessando-pelo- assuflto. Esçrevi vári~s 
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correspondências aos Ministros, estive pes
sOalmente com eles, anexei memoriais da ca
tegoria, fiz pronuliciamentos; Coino tã.ntos 
companheiros de Parlamento. E nada, rigoro
samente nada foi fe"ito, Senão pequenos re
mendos aqui e ali paliativos' qLias_e inúteis. 

O que falta ao Governo? Falta vontade politi
ca, falta decisão, falta sensibilida-de, para dar 
um encaminhamento pelo menos razoável à 
remuneração _dos servidores da Previdência, 
seus representantes, os valores de proventos 
de pensões e aposentadorias. 

O Governo conseguiu colocar sob ris_co ó 
próprio sistema, e por isso agora, através da 
Medida Provisória 63, -pretende "elevar aS- álí
quotas e_separaro salário-mínimo de trabalha
dores na ativa de aposentados e pensionistas. 

Tudo decorre do absoluto desinteresse do 
Governo pelo social. Há dinheiro pãfa- que o 
Governo financie a ciranda financêira:, e o ver
dadeiro cassino em_que se transformou este 
País, mas não há dinheiro para a seguridade 
social, para a assistência à saúde, para pagar 
melhor o funcionalismo, vítima de um arrocho 
salarial sem precendentes. 

Desta tribuna, Sr. PreSiderite, Srs. Se-nadó
res, desejo expressar a minha indignação pelo 
atual estado de coisas do interfor do Governo, 
pelo descalabro quase completo de tudo que 
diz respeito à esfera: -governamental, no mes
mo momento em que o Sr. Samey afirma, 
pretensiosamente, que nenhum dos atuais 
candidatos à Presidência está preparado para 
o exercício do cargo. 

Quem então está preparado? ~ ele o atual 
Presidente? Diante do atual estado-de coisas 
na União a afirmação dO Piesideil.te~ é um de
boche. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
·-concedo a palavra ao nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CÀR
DOSO (PSDB - SP. &anuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presldente, Srs. Senadores, 
recebi há alguns diaS em meu gabinete a visita 
da atriz Joana FOm-m, que táuxe ao meu co
nhecimento a situação das vítimas da conta· 
minação por césio em Gof~nia. --

O Brasil inteiro sofreú·o linpacto desse epi
sódio e·cobra ainda hoje a responsabilização 
dos seus causadores--... refiro-me obviamente 
aos que foram negligentes na guarda do mate
rial radioativo. 

Mas o drama não termina aí. COntinua; para· 
as vitimas e seus familiares. Conl:inUa com 
as sequelas físicas da contaminação. E _Se 
agrava com as mazelas administrativas, o pre
conceito e a indiferença que hoje afligem os 
sobreviventes. 

Tenho comigo CÓP.ias de __ depoimentos des
sas pE"ssoas sobre as condições em que estãO 
vivendo hoje e especificamente sobre as defi
ciências do atendimento que têm recebido da 
Fundação Leite das Neves Ferreira, criada 8:s
pecialmente para dar assistência às vítimas 
do acidente radioativo. Transcrevo aqui, para 
o conhedmento desta Casa, um desses_depoi
mentos, da Sr" Santanã Nunes Fabiano. · 

"Hoje estamos vívendo de esmolas, não te
mos .noMas casas que hoje fazem parte de 
um monte de rejeito radíoativo, não temos 
roupas, calçados, etc. Não temos mais saúde, 
meus filhos hoje e._stã:o com anemia, e recla
mam_ constantemente de dor de cabeça, meu 
marido _tentou trabalhar para tentar nutrir um 
pouco as nossas necessidades, mas as radio
lesões das mãos voltaram, eu sou costureira, 
mas por motivo da discriminação, não con
sigo também trabalhar além de que sou porta
dora também da radiolesão em dois dedos 
da mão direita. Eu gostaria eu mesma de ir 
ao supermercado e escolher os alimentos e 
outros como era antes dessa tragédia, eu nun
ca tinha comigo_ alimento estragado e hoje 
além de estarmos todos aqui em minha caSa 
contaminados, ainda temos que passar por 
mais ~g;sa situação humilhante. 

''Santana não trabalha mais por causa da 
discrfmii1ação. Hoje vivo em função do Césio, 
estou fazendo acompanhamento médico, 
mas as vezes tenho vontade de parar com 
tudo, pois os- meus pais e_ irm!ás, também 
contaminados, não têm direito ao acompa
nhamento médico da Fundação Leite _das Ne
v_es que foi criada em função de dar asslst~ncia 
a todas as vítimas atingidas pela radiação. As 
perdas foram muito grandes, mas eles alegam 
sempre que não adianta entrar na Justiça, por
c:iue ainda não existe um culpado. 

"Aco chateada quando levo um -dOs meus 
filhos ao médico com um sintoma diferente. 
O TT}éd!C:o olha para ele e diZ: isso não é nada 
A falta de atenção é total. Eu sou muito revol
tada _com o atendimento da Fundação, pois 
meus pais e irrnãos que na época foi consta
tada a contaminação, hoje não têm direito a 
assistência médica. 

"Fico índignada cada vez que vou à Funda
ção e sou recebida pelos policiais, acho que 
nãO existe neCessidade de tratar as vítimas 
desSa cêitástroie como Se fossem marginais. 
Em uma reunião das vítimas com a diretoria 
da mesma, como a maiorla estava Insatisfeita 
com ·o tratamento recebido pela Fundação, 
fOmOS aconse.Ihados pelo diretor-presidente 
que quem não estivesse satisfeito com o aten
dimento daquele jeito poderia sair e procurar 
tratamento em terreiros de macumba, centro 

-êSpírità; Ose"Qõ, Inamps, etc. Enftnf, temos que
nos submeter~ tudo dq jeito que eles querem, 
sem direito de reclamar nada, porque, quem 
reclama _é sempre ameáçàdo. Se um funcío-

-- ríário da f'undãção âemónstrar um pouco de 
solidariedade ou· amizade com as vítimas ele 
é- imeditamEmte afastado daquela entidade, 
porque lá existe uma distância muito grande 
entre os funcionários e a's vítimas. 

"Minha casa contaminada e demolida com 
__ tudo que estava-dentro, recebendo ufna inde

nização irriSóría de Cz$ 630,00 ria época, tam
bém deu para comprar parte dos móveis 
maiores, tendo ainda com esse dinheiro que 
comprar um pouco de roupas, calçados e ali
mentaçãO;PQís essa-ajUda financeira da Fun
daçáo só chegou tempos depois do acidente. 
Eu e meu marido também perdemos o nosso 
trabalho, _eu costureira e ele pintor de autos, 
meu marido ganhava na época do acidente 

acima de 1 O salários mínimos. Hoje _vivemos 
na miséria, com menos de _um salârto mínimo. 
uma cesta básica com alimentos perdidos. 

"Meus filhos reclamam seus brinquedos, 
mas, como comprar brinquedos? Se não te
mos nem cobertas ou qualquer agasalho para 
o frio? Mas, a minha preocupação maior é 
com relação a casa que nos foi dada ( ... ) e 
hoje estamos tentando conseguir um docu
mento para que realmente ela seja nossa, de 
papel passado. Eu que trabalhava antes do 
acidente não recebo esse pequeno a.ux:ílio fi
nanceiro que é destinado apenas aos 22 che
fes de família. O auxilio finanCeiro começou 
a ser fornecido pela Fundação 7 meses. depois 
do acidente. 

"Peço às autoridades que vejam, com muita 
atenção, pois na minha casa estiveram com 
o Césio-1.3:7 lá dentro, tantas pessO{ls, paren
tes, amigos que hoje não fizeram sequer um 
exame. Não tivemos culpa dessa tragédia que 
abalou toda nossa estrutura. Hoje nã·o temos 
vida própria, vivemos em função do Césio, 
sendo que parte desse sofrimento poderia ser 
eliminado, nos dando de volta tudo que perde
mos e nos deixando só com a. preocupação 
mais grãve: nossa saúde_ e nossa vida, porque 
isso nenhum dínheiro do mundo vai nos de
volVer." _ _ _ 
-- Creio que nãO- há mUito o que acresceritai 

a essa denúncia, a esse pungente pedido de 
socorro. Cumpre,_sirn, cobrar esclarecimentos 
e providênciaS das autoridades respqnsáveis, 
tanto em âmbito federal comd estadual. 

Os danos fisicos e psicológicos sofr-Idos por 
e'sSas pessoas são, em grande parte, irreVer.: 
síveis. Os prejuízos materiais são, no entanto, 
reparáveis, assim coino as deficiências de 
atendimento podem e devem ser corrigidas. 
Isto é o mínimo que os poderes públicos de
vem às vitimas do Césio, assim como devem 
à Sociedade brasileira a completa apuração 
das responsabilidades por esse episódio. (Mui
to bem!) 

-O SR. PRESI~ENl'E (Antônio Lliiz Maya) 
-Concedo a palavr~ ao nobre Senador Edi-
son Lobão._ ---

. O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pro
nuricfa o seguinte cliscurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a __ cna.lh"" rodoviária do Mer
cado encontra~:;;e em péssimas condições, e 
rriUi4ts dessas e,st;r8d8s- são hoje in~?i_sitáveis, 
tanto pela má con-seiVação como- pela e~stên
cia de parcial asfaJtamentQ. apenas. Aí está 
0 - frisante exemplo da BR-226." que interliga 
PÓrto franco a Timon, atendeftdó ã Amarante, 
Sftio Novo, Montes Altos, Grajaú, Fortaleza d~ 
Nogueiras BaiTá do Corda, T untum_ e Presi
dente Outra. Esta rodovia prestar-se·á tam~ 
bém ao escoamento da produção attavês da 
ferrovia Norte-Sul, reduzindo distâncias entre 
o Centro-Oeste e o Nordeste do Pais, com 
considerável economia de combustível entre 
Barra do Cor_c:Ja, Qf?jaú e Porto Franco~_--

Em idênticas Coi1dições encontra-se~ rodo
via BR-230, intercomunicando o Estreito a Ba
rão de Grajaú, e que se!Ve a Carolina, Balsas, 
Riacháo, Sambaíba, São Raimundo das Man-
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gabeiras, Loreto, São Félix de Balsas-!-Benedito Tutóia; cheias· de mistérios e encanto, haverão 
Leite, Pastos Bons, Nova Iorque, Paraibano, de transformar~se em atrãtivos turísticos de 
Sucupira do Norte e São Jqãc dos Patos BUe $"rande fasc:~~ação. 
se vê, são inúmerOs municípios que integram 
uma área geoeconômica estratégica, privados ~- Não está v~l!'la nefl'"l: superada a tese de que 
de um desenvolvimento harmónico à falta de sem transporte não hiâ desenvoTvimentq. E o 
complementação de suàs o!:> r~. . _Maranhãq, 'c~m todo· o Seu fabuloso Potenéiaf-

Não menos COnstrC!!ngedoras são as condi- ~-C.OJ:l.Qmico, jamais pOderia erguer-se pfena-
ções da BR-135, que 'interliga São Luiz. a Oro- rngn(e seril a cpmpleta pavim-entaçãO de suaS 
zinbo, a partir de Presidente Dutra, passando rodovias, com o conseqUente seJViço de con-
'POr Graç·a A!éinha, São Domingos, FortUna,- _servação. E ê necessário que se afirme que 
Colinas, Buriti Bravo, Mirado r, Sucupira do o caso do Maranhão, sob este aspecto; é um 
Norte, Passagem Franca, Pastos Bons, ~ova. caso de emerQ-ência, porque a situaÇão de 
Iorque e São João dos Patos. seu_~ vasos comunicaotes c~ega a ser virtual~ 

Convém notar que todaS estas estradas tive- mente ca.IÇI.mltosa, O Esta cio qtier crescer. O 
raro início de implantação na décadã de f950~ .. -seu pOvO quer marchar vitoriosamente sobre 
enquanto o trecho de Presidente DUtra-Or_o- o !Uturo.~Asua gent~ não aceita mais o maras-
zinbo inicíóiJ-se ao·tempoeriíqueo Presiderite ino, neni a estagnação". Já não é possíver cru-
José Samey fora Govemãdor do Maranhão, zarmos os braços di~nte de tão_dolorosa reali-
na década de 60. -- · - dade. t essencial que o setor d~_ !fans-pcirtes 

Vale escla.recer que a BR-226 teve como do Maranhão seja priorizâdá pelo Governo Fe-
iníciodeconstruçãooano·!:le l954,pelaen_tã_o _dera!, urna vez que todas estas estradas são 
Colônia Agrícola Nacional do Maranhão, com de responsabilidade do Departamento Nado-
sede em B~rra do Corda, que abriu frentes nal __ de Estradas de Rodagem. 
no sentido de Barra do Corda-São Lulz e Barra _,Venho dirigir ardoroso apelo ao emiriente 
do Corda-Grajaú. A rodovia em questão é, pelo conterrâneo, Presidente José-- Samey, como 
seu traçado, de __ rnjli~uiliª importância. Este também ao Ministro dos Transportes no·Sen~ 
projeto frustrol.,l~se, deixando uma considerá- tido de que determinem a mobilização de re-
vel população em estado de desilusão, porque cursos necéssários.aó asfaltamento daSI-odo-
a suspensão injustificável das obras redundou via;iftqui relacionadas. Com esta providência 
em pesados prejuiros à região, além da perda estará aberto um ngvo ciclo de vida para nosso 
de safras, sacrificadas à falta de es~oamento. E$-_tado. O Maranhão; que poderá tomcii-se o 

Precária, também, é a situação da BR-1 OE_i, PªrãrládO NOrte, dama por e$fa Soluç-ão~ por~ 
íntercomunicando Alcântara. ao Encruzo na que com rodovias boas e raciOT-iais ocorrerá 
Pàrá-Maranhão, benifiçi~ndo Mirinzal, Curuiu- .1,.im fluxo normal de progresso e a ftx"a.ÇãÕ defi-
pu, Guimarães, Cedral, Pinheiro, Santa Helena, nitiva do homem ao seu_habitat Quando istO 
Palmeirândia, Bequimão, Peri-Mirim, São Ben- acontecer-_ e espero que seja logo- o povo 
to, Turiaçu, CândidO Mendes e Santa Luzia . passará a acreditar em suas próprias forças. 
do Paruá. Tudo isso- convém acentuar- incidirá so-

Recentem_e:nte, os polítiCO!;! da baixada ma~ _ bre o bem comum, com a elevação da r_enda 
ranhense_ajustaram um e:ncontro de todosgs "per capita" desse promissor Estado nordes-
Prefeitos, Deputados e Vereadore$ da região tin(), e a· conSeqüente ampliação da receita 
no município de Pinheiro. O encontro frus- pública. 
trou-se. E sabem V. E#' por que? Porque nem A rodovia é uma operação social porque 
mesmo o~;__ prefeitos conseguiram vencer os ela enseja a circulação das riquezas, estabele-
poucos quilômetr_os _que separam suas corou- -cendo definitivos padrões de c_i_vt1ização, além 
nas da terra do Presidente da República. _É de representar-Verdadeiro golpe no atraso, na 
que as estradas que servem àquelas cidades ignorância e na frustração das populações. 
já não são mais estJ:adas, s~T'l_~o simples sinais CQ.nceitua-se na sociologia política que o 
de uma intenção perdida nos mapas rodoviá- transporte é a soluç<lo soda! yital _el)1 _favo~ 
rios_ maranhenses. . . do gregarismo humano, até porque os a gru-

A este ponto ch~gamos no meu sofrido Ma_~ -_.,..- pamentos populacionais isolados criam situa-
ranhãol - ções_estéloques, próprias ao pauperismo eco~ 

Por outra lado, toma-se oportunõ a constru- nômico, obturando-se, assim, o c~minho çio 
ção de uma rodovia interm_unidpal, fazendo desenvolvimento. --
a ligação de Humberto de Cãiiipos a Morros~ O ex-Presidente Washington Luís, éiindã ria 
o que economizaria em vá!}as horas o _pe~- década de 20, sentenciava que ''governar é-
curso que, atuaimente, é feito por via marítima. abrir estrada.s". O velho estadista, já em seu 

A chamada rodovia litorânea é outra via de tempo, defendeu um princípio que só o novo 
importância fundamental. Destina-se a retirar bandeirante, Juscelino KU.bitschek, passou a 
do isolamento populações que se encontram praticar com o maior espírito público, como 
em diversos rnunidpios a partir de Axixá, lcatu, no caso de Belém-Brasí1ia, hoje uma notável 
Morros, Presidente Juscelino, Primeira Crm:, avénidacontinentalapromoveradinamízação 
Humberto de Campos, Barreirinha e Tutóia, áe-noSSa-até-hâ poUco sacrificada geografia 
interligando-se em Araioses com a ~odovia tropical. f-\as ·agora eStá em pauta o Maranhão. 
034 que, por sua vez, necessita de comple- E o PreSidente José Saffiey, que teve a Cladvi-
mentação e reparos. A litorânea tem ainda dência social de mandar construir a Ferrovia 
a virtude de desnudar belezas naturais indiscri- Norte-Sul, num _apaixOnante projeto de inie~ 
tiveis nessa região quase abandonada do Ma- -gr~Ção e cOnsolidação da vida brasileir~, não 
ranhão. Graças a ela, as areias brancas de "-~p_~erá hesiteir em c_onC:ede:r imediata ajuda 

para a pavimentação das rodovias de seu Esta
do natal, o noSso Maranhão. 

Erã o qiJetfntia a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCOMEIYTO A OOE SE REFERE O 
SR. ED/SON LOBÃO EM SEU DISCUR
SO . 

- O povo·do Maranhão solicita d,) J1ustre Se- _ 
nador interférênciâ. com maior brevidade pos
síVef juntá âos órgãoS competen~es e Princi
palmente-O Goveinci Federal recuperaçao das 
BR do nosso Estado que se encontram quase 
todas intrafegáveis: ·· 

Rodovia: BR-135/MA 
· Tre_chÕ: São Luís!Peritofó -·-obras parãli-

sadás por-falta d-e recursos. . _-
. Trechp: Perítoró!Pi'e'sfdente Putri3 -_,com 
pavimento em péSsiriio estaCio necessitando 
d~ $€ryiÇos de restauração. --

Trecho: Presidente _Dutra/Orozimbo - es
traçlª terrosa praticamen~e intrafegável nec~ 
sitandc de .obras de melhoramentos e pavi-
m~ntação: · 

Rodovia: BR-230/MA 
--:Trecho: divisão PiauVMaranhão (Barão de 
Grajaú)-Bals.as estr.ada_te_rros.a praticame_nte 
intrafegável necessitando de obras de melho-_ 
ramentos e pavimei-ltação. 

Aspectos-econÔmic_Õs: 1 -_ Básica para o 
escoamento da produção agrícola dª regiãCi 
sul do Maranhã9 que hoje desponta como 
um_ grande çeleir~ integrando-se às ferr9vias 
NQrte-Sul e Carajás. 

Roàovia: BR-222/MA 
Trecho: Chilpadinha/entrada BR-135 (O_u

teii-o) --pavimento no estágio último de dete
rioração necessitando de obras de m~lhora
mentOS ·e restauração. 

TrechO: .. Santa Inês/Açailândia- seJViços 
emergenciais para recuperação do corpo es
tradal. 

Rodovia: BR-226/MA 
Trecho: Presidente Outra/Porto Franco -

o6ras de melhoramentos e pavimentação pa
ralisadas necessitando urgentemente ser_em 
retomadas. - -

Trecho: Imperatriz/Estreito- necessitando 
de obras de melhor~mentos e restaura~ão. 

Roüovia: BR-3\6/MA 
- Treefió:-divisão Maranhão/Pará (Sànta Tere

sa Km 112) neceSsitando urgentemente de 
obras de melhoramentos e restauração. 

T rechõ: Peritoró/Ci3xias -:- nEtcessitando de 
conclusão das ob[as de melhoramentos-e res
tauração que se- encOntram paraifSadãS -por 
f.:,J.ta c;le_re<::_ur?Qs. 
Com .as ininha saudações. 
Yedo Aamarion Lobão 
secretário-AdJunto de oóVemo pari ãssi.u1t0s 
políticos. 

O SR. PRESIDENTE (Antônío Luiz Maya) 
- Não há mais oradores inscritos. -

Nada o.iru_s _havendo a tratãr, vOu etii:~rrar 
_ ~ p~es_eD_te sessão, designando para a ordinária 
de amai-thã a seguinte --
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ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único,_ do Projeto de 
Lei do DF n" 13, de 1989, de inldativa do 
Governador do Distrito Federa] que faculta o 
direito de opção pela aposentadoria à conta 
do Distrito Federal a ex-s-ervidores do quadro 
suplementar de pessoal do Distrito Federal, 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sobn• 85, de 1989, 
da Comissão 

-Do Distrito Federal. 

2 

Discussão, em turno únJco,_.d.o ProjetQ de_ 
Lei do DF no 15, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Dlstritáredefãl;-·que dispõe 
sobre a criaçãp da_carreiraliscalização e inspe
çâo, dos respectivos cargos, fiXação dos valo
res de_ seus vencimentQs e. dá_o_utras providên
cias, tendo 

PARECER, sob o n• 86, de 1989, do Co
m!ssa-o 

do Dlstdto Federa/, favorável, com emenda 
que apresenta de n" 1·DF. 

3 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Projeto_ de Lei da Câmara n9 91, de 1983 
(n" 2.49Bn9, na casa de origem), que acres~ 
centa parágrafos ao art. 477 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre· 
to-Lei n9 5.452, de 1 o de maio de 1943. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei da Câmara n, 93;·de 1983 
(no 3.471!80, a Casa de origem) que altera 
a redação do inciso III do art. 6" da Lei n? 
5.107, de 13 de setembro de 1966, para per· 
mitir que o empregado do sexo feminino pos· 
sa, por motivo de casamento, levantar o seu 
Fundo de Garantia do Tempo de Setviço -
FGTS, na vigência do contrato de trabalho. 

5 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA-
DA . 

Projeto de Lei dã Câmara· n<? 94, -de. ! 983 
(no 3.496/80, na Casa: ·de origem), que revoga 
o art. 11 da Lei no 5.890 de 8 de junho de 
1973', que·altera 'fi legislação de Pre.vidência 
Social. 

6 

MATÉRIA A SER DEClARADA PREJUDICA
DA 

Projeto de Lei do Senado n" 160, de 1983 
-Complementar, de autoria dQ SenadOr Nef· 
son Carneiro, .que acrescenta pãrâgrafó ·unico 
ao art. 12 da Lei Complementar h" 11, de 
25 de maio de 1971 que dispõe sobre o Pro
rural. 

7 

MATÉRL~ A SER DECLARADA PREJUDICA: 
DA 

Projeto de Lei do Senado n9 189, de 1983, 
de auto.rla do Senador Roberto Campos, Que 
dispõe sobre a antecipação parce_lada da grati
ficação salarial e respectiva correção mone
tária e dá outras providências. 

8 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA-
DA ' 

Projeto de Lei do Senado no 157, de 1984, 
de autoria do Senador GastãoMüller, que proí
be o trabalho em horas. extraordinárias nas 
empresas que, no último qüinqüênio, tenham 
reduzido o número de empregados. 

.O SR. PRESIDENTE .(Antônio Luiz Maya) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 
minutoS) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ft1A/'ISUETO DE LAVOR /'IA SESSÃO DE 
21-11-88, Q(JESÉfiEP(JBUCAPORHA-
11:8 SAfDO ÇOfif II'ICORREÇ0ES NO 
DCN - SEÇÃO 11- DE 22-11-88: 

- O SR- MAI'ISUETO DE LAVOR (PMDB 
-. PE. Pronuncia o seguinte slscurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, os servidores da 
Sema, SeciEita.rla Especial do Meio Affibiente, 
durante manifestação que promoveram on
tem defronte ao Congresso-Nacional, divulga· 
ram o seguin~e manifesto ao País: 

. "A imprensa nacional e ínterriacional 
têm-se ocupado intensamente nos ólti
mos dias dos problemas ambientais no 
Brasil, principalmente das queimadas 
que atingem o País e, particularmente, 
a Amazônia. Somam-se a esses os pro
blemas ambientais çlrovócadOs por atiVi
dades de mineração, uso indiscriminado 
de agrotóxicos, addentes com substân
cias tóxicas de material radioativo, polui
ção dos Principais rfõs e cidades do País. 

Durante os últimos anos, o Conselho 
- Nacional do Meiõ Ambiente, Conama, e 

a: Secretaria EspeCial do Meio Ambiente, 
Sema·, instituições responsáveis pela for
mulação e coordefiação da política am
biental, têm ·assumido posições firmes no 
sentido de proteger o património natural 
do País. Inexplicavelmente, estes órqãos 
vêm perderldo o aPoio do Governo Fede
ral. Essa situação se agrava devido à recu
sa do Ministério da Habitação, Urbanismo 
e Meio Ambiente, MHU, de baixar as reso· 
luções aprovadas pélo Conama e com 

. a recente proibição do.Ministro do Interior 
de que representante do Sema integrasse 
a delegação brasileira qUe em Washing
ton negocia com o Banco Interamericano 
de De~envolvimento um financiamento 
Para a Proteção do meio ambiente e aa:s· 
comunidades indígenaS. 

Diante desses fatos, teme-se que a pio
blemática ambiental venha a se agravar 
ainda .majs_ e .que ações predatóriaS ão 

meio ambiente sejam politicamente re
forçadas. 

Em sinal de protesto contra a política 
atual do Governo brasileiro, com relação_ 
à área ambiental, os funcionários da Se
ma deddiram paralisar as suas atividades 
e fazer esta carta aberta à sodedade. 

Frisamos que este movimento não está 
vinculado à decisão tomada pelo Secre
tário demissionário, e sim com os rumos 
caóticos que o setor arribiental vem to
mando no Brasil, solicitando o apoio ir
restrito da sociedade no sentido de exigir 
do Governo a adoção de. uma. poHtica 
responsável e comprometida com a pro
teção do meio ambiente e no interesse 
da população, através da criação de um 
ministério éspecffico. Mais do ·que isso: 
usando Os direitos de cidadania, assegu· 
rados pela Constituição, Conclamamos a 
sodedade para que fiScalize as ações do 
Goi.rérilo nesta área; ihdusive as d.emais 
Políticas públicas e, em particular, a de 
incentivos fisCais qi.Je contribuem para a 

· dePredaÇão ""'do patrifnô[lio natüral do 
Pals." · 

_A nota dos funcionários da Sem a foi lida 
na íntegra, para que fiqUe registrada Oos Anais 
do Senado da República. 

Ao .rriesmo tempo, quero registrar a posição 
do ex-Secretário da Serria, Sr. Roberto Mes
sias, com quem mantive Cantata telefónico 
ontem. 

Segundo os jornais, o ex-Secretário da Se
cretaria Especial do Meio Ambiente havia re
nunciado em razão do descaso do Governo 
pelos assuntos relativos à proteção do meio 
ambiente, de um modo geral, e, especifica
mente, pela brutal negligência em face das 
queimadas indiscriminadas, e até crlrninosas, 
na Floresta Amazónica. 

O s·r. Leite Chaves - Permite-me V, Ex" 
um aparte? 

O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR- Com 
muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Leite Chaves-~ oportuno o as
sunto que V."Ex- traz ao Senado. Hoje mesmo, 
o Banco Muridial, em nota divulgada pelos 
jornais, -éjdyerte o MUndo da devastação d.a 
Amazônia; inclusive tomou a decisão de não 
conceder financiamentos que impliquem em 
estimular tal devastação, proibindo também 
a criação de gado. Existe o fato, Senádor, mas 
a Am8zônia, também, é plúrima, é diversifi~ 
cada, é heliopática. Então, acho que o Gover
no, agora, nessa nova realidéide, .deve razer 
um levantamento da Amazônia, para se ver 
onde é possível a exploração ou não, porque 
ela não pode ser mantida como uma massa 
compacta. Pot exemplo, há reseiVas, há luga
res da Amazônia compostos de cerrados, cer
iadões e Várz.eas, lugates que se prestam, per
feitamente, à exploração económica, sem que 
se fira a Hiléia; o que não se pode devastar 
é a Hiléia Amaz.ônia, porque esta não se refaz, 
mas há terras firmes na Amazônia, e sobretudo 
na pré-Amazônia; norte de Mato Grosso, por 
_exemplo; sul do Pará. EntáO, a nota ·está Colo-

_\. 
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cada de maneira alarmante. A dedsão do Ban
co é uma decisão precipitada. Agora, neces
sário é que se façam estudos preliminares, 
determinando antes os lugares que possam 
ser objeto de exploração. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu 
agradeço a V. Ex', S_enado_r Leite Chaves, e 
quero desde logo informar que o meu pronun
ciamento é um registro apenas e não vai entrar 
na linha de evéntuais falsos preservacionistas 
intemacionais,.que não souberam ou o_ão qui
seram preservar o meio ambiente em ~ua pró
pria terra e querem agora ditar para nós a 
linha política desse setor. 

Não, não é nessa linha, nobre Senador. 
Igualmente não vejo até aqui como endossa_r 
a proposta do Forest !nstitule, Que está pagan
do a preservação de uma área do Departa
mento_de Beni, na Bolívia. A proposta daquela 
entidade envolve muitos pontos obscuros, co~ 
meçando pelo modo de pagamento da divida 
externa e passando por questões de soberania 
e de exploração dos teCJ.~rsos miner_ais._Não _ 
vejo como a experiência boliviana possa sefvir 
de exemplo para o Brasil. 

Quem vai ditar a nossa política preserva~ 
donista, política do nosso meio ambJente, é 
o povo brasileiro, atr(3vés dos seus represen~ 
tantes no Congresso, à luz das normas ditadas 
pela Assembléia Nacional Constituinte. 

Então, quero -anteCipar-me e dizer a V. Ex? 
que não estou nessa linha, mas problemas 
há, muitos e graves. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Pennite V. 
EX'i' um aparte, nobre Senador? 

OSR. MANSCIETO DE LAVOR -Antes 
de prosseguir, quero ter a honra de conceder 
um aparte ao nobre Senador Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex' traz 
à Casa o conheçim_e_n_t_o de um assunto que, 
particularmente aos amaz._ônid_a_s~ conio dize
mos-embora o termo ainda não esteja dicio
narizado no Aurélio-- faz referência espeda1, 
como também 21: todo_~ os brasileiros. Rejubi
lo-me de ter ouvido agora a resposta que V. 
EX- deu ao aparte do nobre Senador Leite Çha~ 
ves, porque, de Jato, existe aí uma hipocrisia 
de natureza internacional que é, até certo pon
to, uma medida tendente. a estagnar o _dese:n~ 
volvimento da nossa ár~a. a título, inclusiv:e, 
completamente __ errõneo, de que a Amazônia 
produz oxigênio- nec_es_sário ao consumo do 
Mundo, quando está provado hoje, por todos 
os botânicos responsáveis neste País,_que o 
oxigênio que a Amazônia produz durante o 
dia, ela o consome durante a noite. Então, 
é um circu1o, é. um círculo que aut_omatica
mente se extingue como o pothenô, por exem: -
plo, na topografia, começa e termina em zerO. 
Agora, o que me parece estranho, é que n6s 
mereçamos toda censura, nós brasileiros. _É 
que eu já andava aqui por este Senado, aí 
pela altura do ano de 1975, 76, e se discutia 
uma política, essa à_que V. Ex- s_e refere ªgora, 
que é obrigatóriO Tãze-rmos uma política de 
exploração racional da Amazônia. Inclusive, é 
o::spantoso que a Amazônia não tivesse tido_ 

até agora, por exemplo, com a maior floresta 
densa e fechada do Mundo, uma fi;ibrica de 
celulose. Foi preciso ter a experiência dO Da
niel Ludwig para ter uma fábrica de celulose, 
quanâo nós Sabemos que nem silvicultura nós 
fazemos no Brasil com isso. Houve um projeto, 
de iniciativa do Ministro Mário Andreazza, que, 
infelizmente,_estagnou no Congresso. Se nós 
tivéssemos tido o cuidado de fa.:?:er, evitaria~ 

mos o que aconteceu no Sudeste da Ásia, 
onde essa":úriultinacionais entraram para arra
sar com a floresta do Sudeste da Ásia, corno 
aCabaram no--Brasif_com o caso da floresta 
do Paraná. Então, o que é fundamental é nós 
termoS urna política florestal que deva s_er or~ 
ganizada. Nesse ponto, dou o meu aplauso 
maiS veemente ao contra-aparte que V. & 
deu ao nobre senador pelo Paraná. E me preo
cupo, porque nesta época à que me refiro, 
quando eu estava aqui no Senado Federal, 
O s-ãtélite, que faz retratos dessa devastaçáo 
da Amazônia, mostrava que era algo ainda 
tolerável, na base de 1%, por exemplo, do 
tern'tório que estavã se h do destlorestac!o. Ago
ra, porém, a proporção tem sido enorme. Ron
dõrliã~ por exemplo, está sendo altamente atin
gida, juntamente com o sul do P~rá. ~- não 
e só pelas empresas que estão fazendo a ocu
pação da Amazônla, a "pata de boi"', é tam
bém, fundamentalmente, pelas serrarias clan
destinas, que não se obrigam a reflorestar coi
sa <ilgumà e que estão tirando aquela madeira 
de maneira mais brutal e predadora possível. 
Desta forma, aceite V. Ex•, Se- isto lhe dá algum 
respaldo, __ de UJ!l modesto c_ol~a de V~ Ex~ 

·na Casa, os parabéns por ter trazido esta maté
ria de permeio com o protesto do pessoal 
da Sema. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Agra
deço a V. Ex' o aparte, que enriquece por de
mais este pronundarrientci--que, pelo menos, 
tem_ o mérito de s_er oportuno. Basta ver o 
noticiário da imprensa nacional e internaciona1 
nestes últimos dia~~ a_ revista V~ja, dedicando _ 
várias páginas; o jbrilal O Globo com uma 
ampla reportagem: o Jornal de Brasília, publi
cando na íntegra a nota da Sema, que acabo 
de ler; o EstadO de S. Paulo fazendo também 
ampla reportagem; a Folha de S.. Paulo, dizen~ 
do em manchete que, em 88, o fogo Pode 
arrasar a Arnaz.ôniéi:- pode ser até uma man~ 
chete exagerada, mas não deixa de ser - e 
a imprensa intem~ciona1, como sempre, enfo
cando, a se1,1 modo, o problema. 

Mas é interessante trazer aqui dois registres 
da repercussão internacional que as queima
das da Amazônia e a nossa caótica polftica 
de preservação do meio ambiente está levan
do a outros põvos, inclusive povos amigos 
e interessados no nosso desenvolvimento, co

-mo são alguns países da América Latina. 

Dias atrás, ocorreu em BuenOs Aires a A:T 
Seffibléia Ordinária do Parlamento latino-Ã~ 
mericano. COnvocadà pelo Presidente do Se
nado, tive a honra de integrar o grupo brasi
Ieiro, sob a Presidência do eminente Senador 
Marcondes Gadelhã, e entre um deis t'?mªs 
mais debatidos_ na_quele Congresso, a par da 

__ dívida externa que foi o tema predominante, 

houve o tema da preservação da Amazônia, 
e alguns companheiros de países defendendo, 
-abertamente, na nossa prés'ença, na presença 
da delegação brasileira, a intemaçionalizaç_ão 
da Amazônia, insinuando que o Brasil não está 
capacitado, ou não está querendo preservar 
aquilo que considera um patrimônio da huma
nidade, vejam a importância. E nojomal The 
New York Titiies, além de toda a notícia retira
da çlçl__s [otos de satélites, o Estado. de RondÔnia 
com 20% já da sua área de reservas floresUlis 
devastadas, há uma nota ao" pé daquela noticia 
que é da maior importância. Um leitor escreve 
para aquele jornal, perguntando-o ·seguinte: 
o que é que [az mais mal à humanidade como 
um todo? É a guerra Irã-Iraque ou é a devas
tação da Amazônia? Se, como o próprio jori'tal 
havia dito antes, é a devastação da Amélzônia, 
porque os Estados Unidos intervieram. _na 
guerra Irã-Iraque e ainda não faeram interven
ção militar no Brasil para preservar a Amazô
nia? Isso reflete um estãdo de espírito. É sinto
mático ou não? 
:o SR- JARBAS PASSARil'fHO - É a 

tentativa da planetarização da Amazônia. 

-ÔSR.MANSCIETODELAVOR-Exata· 
mente. A planetariZação que já ha em alguns 
pontos. No momento em que se cons_iderar 
essa preservação um assunto tão estratégico 
-permita-me, Senador, estou entrando num 
campo que não é meu_.- cQrn_o o é o petró
leo ... 

O SI"'. Jarbas Passarinho - Não tenha 
preocupação comigo em relação à estratégia 
porque fui um estrategista sem g\lerra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sem 
guerra! Mas aí, nesse ponto, devemos come
çar a entender que existe um esforço-;-ou me
lhor, uma mentalização no exterior contra.uma 
passivei incapacidade brasileira de preservar 
a Amazônia como u_m imenso- patrimônio, 
realmente, da Humanidade, mas sob a sobe
rania brasileira. Isso ~ yue é fundamenta}. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não sei se 
V. Ex". conhece, a propósito, um autcir que 
talvez não lhe agrade muito ser citado, que 
é o Ministro Delfm Netto ... 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Não. 
até que me agrada. Tenho me dado muito 
bem com ele. Ele é meu consultor a respeito
de ZPE. Deu-me belas lições sobre as ZPEs, 
principalmente em Pernambuco. Estamos 
quase na mesma posição a respeito da política 
recente das ZPE 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu me reju
bilo muito, pelo PDS, porque verifiquei qUe 
há poucos dias o Senadçr Ronan Tito dizia 
que tinha ficado muito_ de acordo com o Sena
dor Roberto Campos. De maneira que esta
mos avançando, em boas condições. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Esta· 
mos avançando! É o espírito do trabalho da 
C9nstituínte, onde houve o entendimerlto, V. 
Ex".-Terido prestadO Colitribut.Os, com a-nossa- -
admiração, o nosso aplauso. 
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O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obriga
do. Mas o Ministro Delfin Netto estava na Ale~ 
manha discutindo créditos e o Mínístro cl.a Fa~ 
zenda da Alemanha perguntou exatamente so
bre .a Amazônia e depois queixou-se dessa 
suposta jncompetência brasileira pãra tratar 
da matéria. Atacando o_que já chamavam pa
trimônio universal, inclusLve equívoco a res
peito da produção_ do_ol'C.igênio. E o Ministro 
Delfin Netto que, como fmancista, _só tratava 
a matéria no mesmo estilo, voltou-se para ele 
e disse: -"Mas é__estrªnho que·o Sr:. só_se 
preocupe agora com o __ que está __ ocorre_n_d_o 
na Amazônia, porque nunca nos pagaram 
"royalties por esse oxigênio". Então, essa ê 
uma posição que mostra, de algum modo, 
desinformação, e, por outro lado, uma preten
são esdrúxula a respeito_ desse comportamen
to de tutelar a política brasileira e já com essa 
indicação que V. Ext. leu, falando até em ocu
pação militar da área. 

OSR.MANSUETODELAVOR-Exato! 

O Sr. Jarbas Passarinho - Isso é uma 
tolice e nós temos a absoluta certeza de que 
jamais acontecerá) 

O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Ago
ra, eminente Senador Jarbas Passarinho, exis
tem conseqüências na devastação da Floresta 
Amazônica: a falta ou não de oxigênio, ou o 
oxigênio que seria fornecido ou não; mas esti
vemos numa reunião sobre o assunto, anteon
tem, na Universidade de Brasília, e lá estavam 
alguns estudiosos que analisaram as conse
qüências do que vem sendo considerada uma 
verdadeira devastação, perigosíssima para a 
própria popu1ação brasileira. 

Não se falou realmente na questão do oxigê
nio, talvez seja uma figura de retórica dizer 
que é_ o "pulmão", mas, de qualqUer maneira, 
sabemos as conseqüências: a devastação flo
restal seca os rios. A Serra dii ean·astra, devas
tada e queimada, é uma ameaça para o rio 
São Francisco. __ 

A devastação da Floresta Amazônlca, se
gundo esses_ técniCos e cientistas da Univer
sidade de Brasília, baseados, inclusive, em 
grandes cientistas interriacionais,leva a médio 
prazo a um aumento de intensificaÇão dos 
invernos no-Sul do País e_ a Um~ diminuição 
do volume das águas, não apenas da Bacia 
Arnazônica, mas, inclusive, das Bacias do São 
Frandsco, do Paraná e do Paragu<U. Como 
resultado dessa diminuição, há uma maior fre
qüência nas secas -do Nordeste, há um efeito 
mais intenso do chamado E/ Niiio;- esse fenô
meno que ocorre no Padflco e é responsáVel, 
inclusive, por muitas mudanças 'climáticas 
ocorridas no Siir e nO Nordeste do Pafs. 

Há elevação do número dos rios secas, prin
dpalmente nas regiões serniwáridas do País, 
há diminuição da produçã_o~dQs_alimeo.tos no 
Su1, tendo em vista o aumento dos invernos, 
dos períodos frios, e, portanto, há diminuição 
do tempo favorável à produção, que o-corre 
mais no verão, no tempo quente. 

Há diminuição considerável do índice plu
viométrico aqu~ no Plana1to Central, e, portan
to, esses problemas climáticos de Brasilia, 

principãlrnefrte nesse períodO, se tomarão inw 
suportáveis, como decorrência do avanço des
sa devastação na selva amazônica. 

_Eor5~.m essas as conclus_ões feitas por esse 
grupo· da Universidade de Brasilia que pre
tende levar à frente os estudos desses efeitos. 

Há realmente urna transformação climática 
em decorr~ncia desse avanço do_ desmata
mento da Floresta Amazônica. 

Creio já ser tempo de o Senado se preow· 
_ ç_upar mais diretamente, não a título individual, 
mas corno oS .representantes da Amazônia, 
que são S. ~. o SenadOr--LeOpoldo Peres 
e tantos outros, que realmente se dedicam 
a seus Estados. Mas o problema já é do Brasil,_ 
como um todo, e talvez seja _universal, nesse 
sentido. E há, realmente, um prejuízo evidente 
para o equilíbrio do meio ambiente. 

Mas o que é estranho, nobre Senador Jarbas 
Passarinho - e antes de conceder o aparte 
a V. E;x' -, é o descaso comprovado das autow 
ridades do Poder ExecutivO a -esse respeito. 

Quando conversei com o Dr. Roberto Mes-
sias;-par-ã C]ue ele confirmasse o que divulgava 
o jornal sobre a ~ua renúncia, ele disse: ''Não 
é verdade.._Passei 15 dias pedindo uma audiên
cia com o Sr. Ministro do [nterfor, e ela não 
me foi concedida. O que me foi dito pelo se_u 
Chefe de Gabinete - são palavras do ex-Se
cretário da SEMA. - é que o Ministério _do 
Interior não tinha recursos nem interesse de 
manter sob seu controle á SWetaria do Meio 
Ambiente. E-é por isso que o MiniStro da Cultuw 
ra, que assumiu ontem, o ex-Gov_emador José 
Aparecido, reivindicou para o Ministério da 
Cu1tura a Secretaria do Meio Ambiente, porque 
eJa estava como ffiho enjeitado, nenhum Mi
nistériO _a_queria". E ainda acrescentou: "O 
Ministro dO Plan-ejamento n'áo 56 demoi1Strou 
descaso pela SEMA .. ," E ele disse: "A SEMA. 
não tem gastos, não tem grandes construções, 
são recursos ap~nas indispensáveis para man
ter uma equipe de trabalho e para que a políti
ca, a legislação atual, pelo menos a atual, seja 
çumprida,. atfavés da fiscalização e da impo
síçãO das Penas já cominadas". Disse que não 
vai haver a chamada Operaçã.O: Desmonte do 
Governo FeCieral, retirou qualquer possibilida
de de funcionamento da Secretaria do Meio 
Amóíente. Isso é multo grave. 

O Sr. Jarbas Passarinho- O Ministro 
do Planejamento? 

O SR. MANSaEÍo DE LAVOR- () 
Ministr:_c) do Planejamento e o Ministro do lnte
tior, 0: primeiro retirando os recursos suficienw 
tes para o funcionamento normal da SEMA, 
e_ o .Ministro do Interior _dizendo que não tem 
interesse algum em manter sob o seu Minls
té:rio a SE;MA (Sec_retaria do .Meio Ambiente) 
e que procurasse outros abrigos. Foi mais ou 
menos o que S. Ex' deu a entender, 

Di_ante desse descaso, o Secretário renunw 
ciou - no_ que foi atendido ---,-, dizendo que 
não poderia ficar no cargo, uma vez que era 
evidente o desinteresse do Governo do Presi
dente José Sameyna m~nutenção da sua Se
cretaria. S. S• disse que havia trabalhado na 
equipe do Presidente Tancredo Neves, como 
assessor no tocante ao meio ambiente e que 

não queria, então, manter-se simplesmente no 
cargo por questão do emprego. Queria que 
o órgão_ cumprisse as suas finalídades. 
· -· Srs. Senádoi-es, para não nie alongar, eu 
queria apelar para que todos nós fizéssemos 
ou encetássemos aqui um trabalho conjunto, 
para o próximo ano, no sentido de que, tendo 
em face _o _que dispõe a Constituição a ser 
promulgada no próximo dia 5, que não só 
prevê a defesa do meio ambiente, mas a puni
ção e Çl indenização dos que depredam impu
nemente o meio ambiente, para qae tomás
semos uma posição em termos de Senado. 
O Senado d.a República tem muito a ver com 
esse problema, que é um problema do País, 
da Federação, da União, do povo brasileiro. 

Quero agradecer nesse sentido, a_ interven
ção dos eminentes Companheiros e faço um 
apelo: se necessário, devemos examinar a 

_possibilidade de uma Comissão Parlamentar 
de Jnquérito para investigar as causas e apon
tar novos rumos para essa política da preser~ 
vação do meio ambiente, especificamente re
ferente à sua preservação. Agora, não podew 
mos aceitar o dilema que foi colocado por 
um eminente homem público brasileiro, o Gow 
vemador de Rondônia, Jerônimo Santana. Se
gundo suas declarações - eu não vi direta~ 
me_il.te, mas estas declaraçõ_es estão nos ]ar~ 
nais -, ete havia dito que "ou o homem ou 
a -floresta". Nós não podemos admitir esse 
dile..m_a, nós queremos o homem e queremos 
a -flOresta. -- - -
-:_ _ Aqueles países que devastaram as suas flo
restas ofi9inais e que depois reflorestaram, 
Conseguiram a convivência dCl homem com 
a floresta. E nós não precisamos devastar, na 
totalidade ou em parte, que pode pôr em peri
go o equilíbrio do meio ambiente, as nossas 
reservas -florestais, para que o homem possa 
viver. O Seriador Leite Chaves lembrou muito 
bem. Na Amazônia toda existem áreas pró
prias pafã a agropecuária,-que naturalmente 
devem ser exploradas. Mas aquilo que for 6 
mfnimo necessário-- e isso·é uma- grande 
parte_ da- ffõresta Arnazôillca -para rião per
turbar, para não agredir o meio ambiente, nós 
temos que cons_ervar. E, ai~ trabalhadores,_s_e
ringueiJos, castanheiros - não sei se o nome 
é esse para os que colhem as___castanhas-do
pará - devem sobreviver, além das popula
ções indígenas, que querem essa preservação, 
Temos que descobrir, ou apontar,_ou lutar por 
uma poUtica que cqncilie os--intereSses da pre~ 
serva.ção do meio ambiente com os interesses 
do desenvolvimento do Pa_fs.__ - · 

Creio que isso nãO faltará. Não são as enti
dades internacionais, mesmo as preservacio
nlstas, que nos vão ditar essas normas, muito 

_menos o poder militar ou o poder político de 
potências, _sejam quais forem. É a nossa res
ponsabllidade de homens públicos, de Sena
dores, de Representantes do Poder Legislativo, 
que ditará um roteiro para enfrentarmos esse 
problema que é seriíssimo, que é gritante, que 
afeta a saúde da população. Inclusive, foi feito 
um levantamento sobre os efeitos das queima
das na saúde da população de Rondônia e 
o .resultad_o é lamentável: doença;:; respirató

. rias, rinites agudas e tantas outras doenças 

.. 
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que estão aí já afetando a população, além 
da proliferação da malária, porque o mosquito, 
expulso do seu habitat na selva, vai morar na 
periferia das cidades, alastrando no meio urba.:- _ 
no doenças que já estavam no meio da selva, 
no meio rural. 

Então, Srs. Senadores, ao faz_er este registro, 
ao mesmo tempo faço um apelo para que 
tenhamos consciência do problema da preser
vação da Amazônia, do problema das queimaR 
das. porque isso está despertando atualmente 
a atenção do Mundo inteiro. A única coisa 
que não podemos- demonstrar para o Mundo, 
e para nós próprios, é iricapacidade de resolver 
esse problema, porque temos essa capacidaR 
de e temos que começar, principalmente ago
ra, na nova ordem constitudonal-

Muito obrigado, Sr. PresJdente. (Muito bem! 
Palmas.) 

normas sociais, o que poderia acontecer? Se
riaa bc,Jdúrdia, a confusã-o, a anarquia _e a de_
sordem. 

Por isso, Sr. Presidente, que as minhas pri
meiras palavras sejam de que esses Japsus 
Iin_guae ou Japsus -cafami constitUam um pre
texto t uma oportunidade para que se eviden
ciem as qua1idades daqueles que, como V. 
Ex!', são cultores devotos e amantes deste ple
nário e de todos os caminhos deste grande 
Palácio Legislativo, cumprindo o seu dever e 
as determinações de milhões de bra,sileiros 
que nos consagraram para que legislemos em 
favor deles e nos vohemos para fazer justiça, 
dar amor, bem-estar e progresso ã- grande 
e Sofrida coletivldade. 

Sr. Presidente, como ainda há pouco dizia, 
com muito ac~rto e muita sensibilidade, um 

--servidor da Casa, a minha sofrida Região, a 
D!SCaRSOPRONGNCIADOPELOSR. Am~9ni~ sempre dá assunto, sempre é ma-

AaREO MELLO NA SESSÃO DE 2-6-B9 téria, é tema pará que se possam abordar os 
E QOE, ENTREGt:JE À REWSÃO rx) seus problemas, as suas causas, os seus deta
ORADOR, SERIA PGBUCADO POSTE- lhes e as suas reivindicações neste oleq~rio. 
RIOR/11ENTE Dificilmente uma Região tão estranha e tão 

o SR. AUREO MEL LO (PMDB _ AM.. singular quanto a Amazônia poderá ser conhe-
Pronunda 0 seguinte discurso.) _Sr. Presi- dda, vislumbrada e apreciada por quaisquer 
dente, Srs. Senadores, embo_r--ª não con_stem p-essoas que habitem a face do Planeta. A 
das notas taquigráficas desta sessão referên- Amazônia, realmente, para quem a conhece 
da ao fato, que as minhas primeiras palavras e- para quem não a conhece, é um mUI'ldo 
sejam também de desculpa ao nobre Senador tão estranho, que sempre mantém em perple-

R d S e.... xidade aqueles que o percorrem ou que expio~ 
Chagas 0 rigues, pois, · L:..JI.T, que for meu ram. É uma Região de sonhos, em que o .cida-
colega na Câmara dos Deputados, mãntém 
na idade provecta, acima dos 35 anos, que dão sempre tem a impressão de que não está 
é exigida, regimentalmente, para ocuparmos nos mundos normais nem nos parâmetros 
uma vaga de Senadoi-no Senado Federal, costumeiros deste Planeta. 
uma vivacidade, uma mobilidade e uma agu- A AinazôTiia é uma dlmensão muitO--espe-
çada inteligência tão notórias que, para mim, dai, à parte e singular, causando-nos e acome
há·de ser sempre o eterno deputado, embora tend~_nos, de instante em instante, com sur
senador assíduo, cumpridor dos seus devere_s presas extraordinárias que nos deixam, cada 
e maravilhoso mesmo nQ exercfc:io do seu _ dia, tendo r~elaç:ões que não esgotam a nos
mandato. sa expectativa e aquilo ·que desejávamos ott 

que julgávamos talvez concluído. O Sr. Chagas Rodrigues- Bondade de v. Ex", nobre Senador Áureo Mello. _ Sr:· Presidente; continua a grande novela, 
continua a história em quadrinhos, continua 

O SR. ÁUREO MELLO -V. ~ merece. o filme em série, de to be or not to be, de 
Temos aqui, nesta Casa,- verdadeiros· paradig- poder ou não poder, do serem ou não serem 
mas para o exercício da atMdade parlamentar, as inStituições amazónicas capazes de gerar 
motivo_de orgulho para todos nós nomes ex- progresso para aquela área estranha e imprés-
traordinãrios como Mário ~ia~ Itamar Franco, sionante. _ -= 

Ney Maranhã_o, para dtar aqueles presentes Tivemos aqui o apoio, inclusive, de alguns 
no momento, e outros Srs. Senadores que; Representantes de Estados brasileiros adian
freqúentemente, pi'esenteS a esta CãS~f. asSf- tados, no episócllo das privatizações, em que 
duas ao desenrolar de_ S!'!US trabªlhos, são, se erigiram como pináculos maiores, como 
realmente, o sustentáculo do bom desempe- mais aguçadas torres, a empresa de adaria 
nho das atividades legislativas da chamada :Situada e_m Manaus, a Siderama, e também 
Casa Revisora. - a ""Empresa de NaveQação da Amazônia SA, 

À semelhaça de um navio, assim corno nas· _ à qual compete transportar, de maneira pa
máquinas, nas fornalhas, existem também_ os ctrao, a !:arga e os passageiros dessa Região 
foguistas, os eletricistas, os mecâniCos, aque-=- séill"estradas e sem Vias férreas, que compõe 
les que fazem com que a nau se impulsione 2/3 do território brasileiro e, ao mesmo tempo, 
cortando as águas, outros parlamentares es- a opala siderante, o diamante aurifulgente, a 
tão em subsolos, em desvãos, em recantos, jóia constelada que aguça, alimenta afrodisia-
também trabalhando para impulsionar esse camente a cobiça internacional, cuja saliva es-
grande barco, esse Poder sem o qual não exis- corre pelos cantos da boca, antegozando, co-
tiria a sociedade, não existiria comunidade or- mo o lobo mau da fábula, o saborear daquele 
ganizada, porque, num país sem leis, numa acegipe largado à margem da estr-?da pelo 
terra sem Legislativo, numa coletividade que seu proprietário, -que é o brasileiro, abando
não possu1sse homens encarregados de cris- nado pelo seu possuidor, que é o habitante 
tallzar, em termos legais, as atividades e as do Sul, o morador deste País, o detentor do 

idioma pátriÕ desta unidade que nos foi dada 
pelo português e pelo colonizador t que, infe
lizmente, não tem sido compreendida nem 
intensamente analisa_da. -

COnsegtiíffi~s_. _Sr. Presidente, algUns Parla
mentares desta Casã- com apoio da maioria 
absoluta deste Plenário, e agora, através desse 
ulular constante, dessa persistente litania, des
sas vozes pleonásticas ou redundantes, repeti
tivas, que cotidianamente vêm a tribuna atra
vés dos paredros amazónicos desta Casa, de 
um Mário Maia, de um Leopoldo Peres e de 
outros Representantes da nossa área que dia~ 
riamente insistem na conduÇã6-'d.os-nóssos 
problemas - aprovar a emenda inserida no 
decreto legis1ativo de autoria do Sr: Seilãdór 
MauiíCio- Corrêa, in'ipe&nao--qUe a: Empresa 
de Navegação fosse privatizada. 

Depois, essa proposição foi conduzida à Câ
mara dos Deputados, onde se encontra sob 
a relatoria_do Sr. ex-senador e atualDeputado 
Aloysio Chaves, para receber o parecer final. 
Mas lá, naquela Casa; talvez Parlamentares de
savisados já encontraram meios de fazer de
morar um pouco mais essa_ proposição im
prescindível e necessária para que a Empresa: 
de Navegação .da Amazônia não seja privati
zada e possa continuar a cumprir fielmente, 
dentro das exigências da lei dentro-da s.istemá-_ 
tica que adota, como um *orgão estatal, aquilo 
que a Capitania dOs Portos determina, ou seja, 
fazer com que as cargas sejam colocadas de 
acordo com as exigências da lei e das normas, 
c_om que os passageiros não excedam em 
número a quantidade determinada, para que 
os barcos nã_o_ emborquem no seio das _águas 
e não acarretem as tragédia-S que -tOmãm páli
da e insignificante à lamentável-tragédia tão 
decantada e proclamada do Bateau Jl1ouche; 
faz~r c_om qu~ fornecimento de cargã e de 
víveres seja enviado com -regularidade de Be
lém a M~[@JS; fazer Com que; em suma, exista 
um ór~o de cor:Wança absoluta para se in
cumbir de cumprir essas obrigações, sem es~ 
tar tão preocupado corno ganho, com o lucro 
particular-imediatO; com acOnteCe-l'l:iffiaioria 
das empresas de navegação que servem 
àquela terra. 

Sr. Presidente, quero mais _uma veZ apelar 
para que a Câmara dos Deputados não hesite~ 
vote segura e absol~tamente_ certa. Por piores 
que fossem os detalhes da adminístração da 
Empresa em que é majoritária a União, pela 
própria facilidade de fiscalizaÇão, sendo-ela 
uma empresa estatal, seria sempre melhor do 
-que um organismo_ fechado, uma empresa 
particular semelhante àquelas as quais esta
mos acostumados a nelas v:iajar desde criança 
e que, em geral, não dão oportunidade ao 
nbeirinho, ao morador dq _barranco, servido 
apenas por aquela via de transporte. 

- O Sr. Mário Mala - Permite V. EX' um 
aparte? _ 

O SR. AGRéo MELLO-Pois não, nobre 
Senador Mário Maia 

O Sr. Mário Mala- Nobre Senador Áureo 
Mello, V. Ex" está m-ais uma Vez ·clamando e 
que sUa.voz não -clame rio-Cieserto, como S6í-
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acontecer sempre que falamos sobre as nos
sas paragens longíquas do Setentriào. Pelo 
menos, temos clamado com mais insistênCia 
ultimamente. Talvez alguma de nossas pala
vras cheguem aos ouvidos do rei, e o rei volte 
as suas vistas para lá, dando a assistência cabí
vel àquelas plagas tão abandonadas do poder 
Central. V. _Ex enfoca um ponto fundamental 
e crucíal, creio, para a Amazônia. Não pode
mos abandonar a grande via de acesso ao 
desenvolvimento da Amazônia, que é o Mar 
Doce que a natureza nos ofereceu, com seus 
braços penetrando milhares e milhares de qui
lômetros na Hiléia Amazõnica. o Rio Amazo
nas é uma continuação do mar, que atravessa 
de leste a oeste a grande Região Norte e pene
tra os países andinos, indo até próXimo ao 
Oceano Pacífico. Com seUs_braços, à direita 
e à esquerda, de grandes rios navegáveis, ofe
rece a oportunidade de se penetrar, povoar, 
implantar e explorar raciona1mente essa área, 
que tem tanto a dar ainda ao Brasil e ao Mun
do. Temos que solicitar insistentemente ao 
Presidente da República, aos Ministérios e as 
órgãos que representam alguma atividade na 
Amazônia que sejam dotados de recursos sufi
cientes, para que o desenvolvimento realmen
te _ocorra e não seja espaSmódico, episódico, 
intermitente, como tem ocoriidci até _o pre
sente momento. Agora, essa discussão que 
se levanta sobre a extinção dessa Companhia 
de Navegação do Rio Amazônas, que presta 
grandes serviços. Ao- invés de se pensar em 
extingui-la, deveriam dotá-Ia de re<:ursos fun
damentais, fazer maiS barcos adequados para 
cada rio, para cada volume d'água. O Estado 
tem que se preocupar com ísso. Antes, quan
do éramos meninos, estávamos acostumados 
a navegar naquelas chamadas chatinhas, cha
tões, pertencentes a uma firma estrangeira, 
americana, a Amazon River- V. Ex" deve lem
brar-se ainda - e depois foi nacionalizada 
e transformada na Companhia de Navegação 
do Amazonas e hoje é a Enasa. 

O SR. AUREO MELLO- É verdade. 
V. EX-' se lembra da -Amazon River, depois 

foi o SNAPP; depois, a Empresa de Navegação 
~a Amazônia. 

O Sr. Mário Mala - Então, temos que 
fazer, semelhante às fábricas de automóveis, 
os navios adequados às penetrações nos rios, 
furos e igarapés, encetando, assim, a explo
ração racional da Amazônia a partir do leito 
.dos rios e barrancos. Ainda ontem, num curso 
que está sendo_ realizado, no Senado, sobre 
integração a América Latina, principalmente 
se falava da Amazônia, _e se discutiu o _capítulo 
da ecologia, abrangendo vários problemas 
ecológicos comuns aos países latino-ameri
canos, mormente ~os países integrantes da 
Hiléia Amazónica. O_ ex~Secretário do "Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, no Gover
no Franco Montara, enfatizava a necessidade 
de se dar a importância devida e desenvolver 
a navegação, a utilização das hidrovias. Lem~ 
brava-me, então - não tive oportunidade de 
fazê-lo, porque o tempo estava ao final -, 
quando éramos Deputados Federais, por volta 

de 1965, dePOis do golpe de 64, à Comissão 
de Transporte, se não me engano, veio wn
expert, era até militar~ falar Sobre as vias de 
comunicação da Amazônia, e, àquela época, 
dávamos a sugestão de se aproveitarem as 
hidrovias intensamente num sistema misto, 
eçlético, conjugando-se as hidrovias, conside
rando-se na Amazônia o equivalente às gran
des estradas e _às rodovias, a partir dos portos, 
num peqi.Jenó Curso. As grandes extensões 
seriam cobertas pela navegação de grande 
curso, podia -sair- uffi navio de grande calado 
do porto de São Paulo, ir à Tabatinga e, mais 
além, a !quitas, no Peru. 

O SR. AUREO MEU.O- O que é muito 
mais barato do qu~ ~ ro?ovia. 

O Sr. Mário Maia- E barato, porque leva
ria os_c_aminhõ_es, que c!esembarcariam nos 
portos, percorrendo pequenas distâncias de, 
no máximo, 200 quilômetros, gastando me~ 
nos combustí~l. Seriam as estradas de pene
tração, a que -chamaríamos de um sistema
mlstõ llidro-rodoviário e que denominamos 
sistema ''espinha de peixe", onde _o rio seria 
a coluna vertebral e as rodovias, as "espinhas" 
de penetração e colonização da Amazônia. De 
modo que V. Ex" abmda com muita oportu
nidade esse problema geral da Amazônia, e 
não podemos ficar apenas na retórica, falando 
sobre a Amazônia e discutindo nos fóruns, 
sem tomar as providências neCessárias, dando 
os-elementos-materiais de funcionamento dos 
órgãos,_ cori}o, agora, se devem dar ênfase 
efetiva e recursos substanciais, se quisermos 
a Amazônia para o Brasil, para que se desen
volvam os órgãos de pesquisa da Amazônia, 
prfndpatmente o Museu Emmo Goeldi e o lN
PA, que estão à míngua de recursos para fazer 
as pes_quisas elementares, sequer nos quintais. 
De modo que vamos passar da teoria à prática, 
exigindo permanentemente, e não tenha re
ceio V. Ex.i Cle clamar todos os dias aqui, por
que, um-dia, a nossa voz há de ser ouvida 
e a Amazônia há de_seJVir, realmente, ao Brasil, 
através de urna ocupação racional e propícia 
a todos oS br_aslleiros. 

~SR. ÁUREO MELJ..O-Muito obrigado 
a V. Ex', nObre Senador Mário Maia, pelo seu 
aparte. 

As burras do rei, inegavelmente, estão exau
ridas. As arcas estão vazias, o dinheiro _escas
seía·e nóS-sabemos que medidas estão sendo 
tomadas no sentido de suprimir aquilo que 
parece oneroso ou sangrante em relação ao 
Er~o c!Cl Brasil. P9rém, não se pode paralisar 
nem entregar à sanha dos máscaras os servi
ços chamados essenciais; não se pode impe
dir o progresso da Amazônia, porque, quanto 
mais tempo ficar a Amazônia Sem progresso, 
mais probabilidades terá o Bras!l de perder 
aquela riqufssima Região que, em última análi-
se, é um -fántástic-0 investimento. -

ASiderama, por eXemplo, está na iminência 
de vir a ser uma experiência-piloto, pioneira, 
original no Estado do ~azonas. A_ empresa 
es~l:Jricionando a pleno vapor, porque o Go
vernador Amazonino Mendes, num gesto de 
extraorclinária oriQinalidade e de especial cora-

gern, dePositou wn milhão de cruzados novos 
para que aquela empresa continUasse fundo~ 
nando e ·estabeleceu as pilastras para que ela, 
depois, sendo, inclusive, privatizada racional
mente, pudesse transformar-se em proprie
dade dos seus próprios empregados, gerando 
uma experiência socialista singular nete País, 
dando oportunidade a uma forma não só de 
participação do trabalhador nos lucros das 
empresas mas também à absorção da sua 
propriedade, porém de uma maneira social, 
de uma maneira em que não houvesse apenas 
a especulação individual de um cidadão ávido 
em aumentar a sua fortuna, e sim, através 
de um_ espírito de coletividade, de talvez até 
wna mística que permita a centenas de em
pregados manterem acesa a chama sagrada, 
não somente da metalurgia, imprescindível à 
Amazônia, mas de um verdadeiro espírito par
tidário no ·concernente a essa empresa. 

Estamos, portanto, mais uma vez, formu~ 
!ando aqui este apelo, trazendo essa matéria 
ao consenso dos Srs. Seiladores; timidameri- -
te, humildemente, como nós da Amazônia 
costumamos_ fazer. Porque, para nós, deparar 
com um sulista é, acho que até hoje, uma 
coisa surpreendente. E chamamos - no 
Amazonas chamávamos pelo menos_- de 
sulista todo cidadão que mora do Ceafá para 
cá, do Ceafá para a direção do sul, porque 
era tão ra_ro vermos pessoas que não fossem 
nordestinas e que não fossem locais, nativas, 
aborígenes, miscigenadas, naquela região. 
Lembro-me bem que a primeira vez que apa
receu um mineiro por Já, ao alcance das nos
sas vistas de garoto, nos reunimOs em magote 
e fomos ver que ser estranho era aquele que 
ostentava um bigodão hirsuto e respeitável e 
a pele clara, completamente dissociada ou 
dessintonizada da epiderme morena e quei
mada daqueles descentes do índio e das peles 
calcinadas pelo imPiedoso sol das -pragas 
amazónicas. 

Tempos depois vi um gaúcho corado. E 
gente corada no Amazonas era uma raridade, 
porque a próp~a canícula, as próprias condi~ 
çôes singulares da região já fazem com que 
a epiderme e a face de seus moradores seja 
aquilo que popularmente chamamos de me
nino empambado, comedor de chibé. Cbibé 
é água com farinha e açúcar, que, muitas ve
zes, serve de base e lastro alimentar para o 
morador da região no dia em que lhe falta 
o peixe, em que não tem o sal e que não 
tem outro recurso senão pegan:!gua barrenta 
e misturar com a farinha e aquêle açúcar 
quando lhe sobrou. Menino empambado, co
medor de dubé, é sinónimo de garoto amarelo 
e barrigudo da beira do barranco mazônico, 
a cujo acesso se levam, às vezes, rnais de 
trinta dias para ter, como se fOsse wn fruto 
da terra, como se fosse um vegetal nascido 
daquele barro, vivendo ali desassistido, aban
donado. Por que, então, não transformar aque
la região, riquíssíma de minérioS riO seu subso
lo, fantástica e ubérrima em todos os seus 
recantos, não investir riaquela parcela imensa 
brasileira para que esse investimento e essa 
extensão se convertam em riquezas nacionais 
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e até mundiais?_ Por que não nos voltarmos 
cada vez mais para o problema da Amaz.ônia? 

Sei que o Exército brasileiro, através do mo
vimento "Nossa Aoresta", está levando isSo 
com a maior seriedade. 

O Sr. João Lobo - Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

OSR.AaREO MELLO- pois não, nobre 
Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo - comecei a o1.1vir o 
pronunciamento de V. EX do .meu_ Qªbinete 
e fiZ questão de \lir acompanhar o brilhante 
discurso do ilustre autor do Cambaxirra. __ 

OSR.AUREOMELLO-Muito obrigado 
a V. Ex-

O Sr. João Lobo - É evidente que V. 
EX aborda um problema momentoso e muito 
importante para este País. Naturalmente, paira 
sobre tudo isso a interrogação de V. Ex" por 
que não culdar do desenvolvimento, aprovei
tamento do solo ubérrimo- e fantástico da 
Amazônia? Por que não tratar do desenvol
vimento dessa região, que é importante e vital 
para o_ cre_s_c_imento deste País? _Devo mani
festar a V. Ex' a minha preocupação e o rfleu 
cuidado com __ a mentalidade, com o enfoque 
nacional que se está criando neste País, princi
palmente para a Amazônia. Esses meninos 
buchudos, dos barr~ncqs dos rios, esses me
ninos pálidos, amarelos, frágeis, do Nordeste, -
não inspiram cuidado aos nossos "eçoloucos" 
da atualidade - os ecologistas, os hom~n~
preocupados com a ecologia, que têm muito 
mais preocupações com o jacaré do Pantanal, 
com as onças de Mato_ Grossp, do que com 
essas crianças que morrem por falta de assis
tência, por falta de desenvol_vimentp_ e de pro
dutividade de toda essa região. Há uma coisa 
interessante: sensibiliza mais o_s ecologistas 
hoje em dia, a vida das baleias que vivem 
submersas em alto-mar ou de habitantes das 
matas, dos cerrados, como cobr~S.Iargartos, 
jacarés ou aves, do que os seres humanos, 
as crianças, cuja mortalidade é altissima neste 
País. Tudo isto oão inspira cuidados, não sen
sibiliza os ecologistas no momento presente, 
cuja mentalidade está dominando quase que 
até o_ enfoque político do País. Tenho sériã.s 
preocupações com esse tipo de mentalidade. 
A maior responsabilidade do homem é para 
com a preservaçi!!o e a continuidade da vida 
do homem na Terra e não com a continuidade 
da vida do jacaré, ou das baleias em alto-mar. 
Esse é um pensamento meu. Acredito que 
a Amazôniã está praticamente condenada a 
ficar parada, paralisada, sem aproveitamento 
nenhum, servindo apenas de jardim zoológico, 
ou de zoobotânic.o para o mundo inteiro -:
isso porque já mudarem o termo de "pulmão 
do mundo". O mundo _civilizado gastou os 
próprios pulmões e está agora receoso de que 
o Brasil gaste o dele. Quero dizer ao ilustre 
colega Senador Áureo Mello que um homem 
de sua sensibilidade poética, autor cantado 
em verso, prosa, por todo este Pais, deve _.?e:-. 
guidamente abordar esse problema, e abor
qá-lo no sentidQ humano do desenvolvimento. 

. E muito mais importa_nte _que se desenvolva 

a Amazônia, que se preservem os meninos 
buchudos, para que eles não fiquem buchu
dos e empambados, para que possam ter uma 
vida saudável, do que cuidar da preservação 
da vida dos jacarés do Mato Grosso ou dos -
rios da Amazônia. Era este o aparte que eu 
queria oferecer ao bn1hante discurso do nobre 
Colega. 

Os~. ÁOREÇ> ~O-Muito obrigado 
a V. Ex", nobre Senador João Lobo. Sei que 
V. Ex• é, realmente, um dos homens eruditos 
desta Casa, e cada manifestação de V. Ex•, 
para mim, é uma manifestação do bom senso 
e da cultura que lhe são inerentes, a par da 
bravura nativa de todo Representante nordes
tino, especialmente do Piauí, que é, talvez;, o 
mais sofrido de todos os Estados do Nordeste. 

O que V. EX' diz é profunda verdade. A Ama
zônia é uma região especial, Agora, por exem
plo, ela e~á acometida pela enchente, que 
sobe 20 metros e, em_certos lugares, até 30 
metros, a tudo avassalando, a tudo inundando. 
Molha a floresta, molha as poucas terras firmes 
que ali existem, e o caboclo monta na sua 
igarité e vai, às vezes, para a mendicáncia na 
ddade. 

. Tenho um poema muito divulgado, a_ "Poe
sia da E_nchente'', que a poetisa Lma Portugal 
Magnavita está acostumada a ouvir e até a 
interpretar em nossas reuniões literárias. EsÚ 
poema diz que o caboclo, em certos momen
tos, fica encorujado a um canto, sem casa, 

- sem ninguém, tendo a vida se tanto e muitas 
v::_es, vai mendigar na· cidade, p~rcÍue não 
tem outra solução. _ _ 

Sei que a situação nacion~l é caiãiTiitosa 
e não vou culpar os governos que empre
garam dinheiro para estabelecer as usinas nu
cleares, para colocar o Brasil dentro da era 
modema. Sou admirador do Sr. Ernest_O_ Gei
sel por_ ter criado a -Usina Nuclear de Angra 

- dos Reis._Sou, porque me recordo dos ensina
~entos contidos em Monteiro l.,obato, prefa
cmndo Essady Bey_,_ _quando el_e destaca qu_e 
a hegemonia do mundo pertencia a Portugal 
e à Espanha, através da Idade da Madeira. 
Quando eles cochilaram e deixaram de inte
grar-se à Idade do Ferro, à Idade do Carvão 
de Pedra, à Idade do Petróleo, perfurado em__ 
1860, nos Estados Unidos, pelo Coronel Dra
ke, eles ficaram atrasados no Mundo, que 
avançou. A tecnologia progrediu e aquelas ci
vilizações hispano-portuguesas ficaram recua
das e entram num plano de subdesenvolvi
mento que, depois, foi bloqueado pelas civHi
zaões germânicas e saxónicas, impedindo-as 
de se integrarem no mesmo compasso, na 
m~sma cadência de progresso desses povos 
adt~~;ados do mundo, que multiplicaram, 
atraves do ferro, da navegaçãO- a vapor, da 
potencialização do braço e do esforço huma
nos, através das máquinas, aquilo que seria 
capaz de gerar riqueza e proporcionar felici
dade e bem-estªr para o mundo. Esses países 
passaram a ser escravos daqueles que avança
ram na sua tecnologia. 

_Não devemos, portanto, cochilar, no mo
m~to ~em que sui'ge o dealbar de uma era 
atõmica para O inundo, e não devemos deixar 

que. o l?r~sil fiqu,~ mais uma vez para trás. 
Devemos também fazer as nosSas usinas nu
cleares, para que a energia atômica v_E!nha a 
subs~-~ui~ a_ energia dinâmica e está_tica do pe
tr4J_E!O e ao. ferro. . . 

Mas o que é importante é que não encare
mos os probl~mas da Amazônia como proble
m~s corrique~ros da região ciVIlizada brasileira. 
Esse problema, que agita os corredores, as 
Comissões, as salas, as dependências do Po
der Legislativo não pode ser encarado em sis
tema de paridade com os problemas de uma 
r~giâo q_ue atingiu um grau de progresso espe
ctai. 

No_ _dia em que pudésseinos ter, como o 
laze;r qu~ .!:1-âo temos __ c nem poderemos ter, 
a ~~?_~unidade de visitãr demofaàa ou calma
mente muri.icípios do interior da· Ámazonas, 
como Codajás, por exemplo, veríamos a po
breza, as condições singulares de vida, exce
pecionais : d.iferentes, daquelas peqUenas ci
dades, venamos ~ atraso, a estagnação de 
lugares por onde tivéssemos Passãdo há 30 
ou 4q anos e, ao retomar, veríamos que estão 
mais pobres, mais sofridos, mais _desasslsti
dos, _com as casas de taipa caindo e desapare
cendo. E aquilo ·é solo brasileiro, aquilo é chão 
brasileiro, aquilo é terra nacional, que está lá 
desafiando, como se fosse uma verdadeira nu
~ez ~os olhos vulpino~_~o sensualismo capita
lista tntemaclonal que, francamente, nãO Com
preende por que este País não poSSUi fecuridá:. 
mente, na sua integridade, aquela terra ubér
rima e produtiva, capaz de lhe gerar riquezas 
incomensuráveis e de dar oportUniaãâe a que 
~ ~~tria venha_ a se enriquecer e seus filhos 
venham a desfnitãr P_i-Osperidade. 

O Brasil está numã fase dificil, está atraves
sando u~ momento de ti-arisiÇã6 ein _que, in
clusive, a explosão demográfica, a quantidade 
fantástica de nascimentos que acontecem no 
País é grandemente responsável pelo desem
prego, pela falta de assistência global. Ao mes
ll!~ tempo em que isso acontece, em que 
q Brasil explode demograftcamente e cresce, 
também estamos crescendo nas nossas infra
_,estruturada~_· A nossa indústria, por bem ou 

por mal, vai progieâíilào; e acríatiVidade brasi-
_l~ira, da miscigenação brasileira, que, em últi
ma análise, são um laboratório mundi~l,_ se 
revelam através do progre_sso "de_lnidativas 
que, às vezes, nos surpreendem num nOti- · 
ciário de televisão ou_de um acontecimento 
doMundo. -

Não devemos riós, brasileiros, submergir ou 
nos trancar nesse quarto escuro do pessimis
mo, que tem sido apregoado criminosamente, 
lesa-patrioticamente nesta Nação, sob o lema 
de que o Br~sil está ruim, mas, _em corOPen
saçao, tem tmensas possibilidades de piorar. 
O_ Brasil não está tão ruim assim. O Brasil 
tem •. ~o plano coletivo, beneffdos que sighiff~ 
cam conforto e bem~estar para os seus filhos, 
para os seus habitanteS, para os seuS mora
dores. 

O Brasil precisa, sem dúvida, de um planeja~ 
mente, de uma disciplina maiqr_, de uma pro
porcionalidade entre as suas disponibilidades 
eçonõmtco-financeiras e a sua população, de 
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um planejarnento adequado para o trabalho 
e a retribuição salarial respectiva da sua gran
de maioria populaciona1 inculta contrastante 
com os ganhos daqueles que formam a sua 
elite intelectual e econôrnlca. 

É preciso também que·seja disciplinada es
sa questão de empresas internacionais que 
colocam aqui as suas sondas, as suas vento
sas, para canalizar o esforço e o sacrifício des
ses trablhadores na direção- o que é natural 
-dos seus lucros e dos seus países. 

Espero, portanto, mafs uma vez, que as au
toridades, principalmente as financeiras, deste 
País, olhem bem, analisem bem os problemas, 
como o da Sfderama, o da Empresa de Nave
gação da Amazônia $/A, o problema dessa 
industrialização amazônica, que s_e faz funda
mental e imprescindfvel, para que, isso aconte
cendo, esse ~sforço, esse apertar de cinto, es
se sacrifido venham a frutificar como uma 
semeadura em terra fértil e, depois, transfor
mar-se em lucro, em vantagem e dividendos, 
em investimentos. 

Daí, Sr. Presidente, mais uma vez~ através 
destas palavras que são- um ritual, que são 
diariamente um contínuo repetir por parte dos 
representantes amazôntcos, quero também 
colocar mais essa contribuição para que a 
Amazônia não seja esquecida, mas seja per
manentemente lembrada, seja recordada, seja 
curiosamente perquirida. E aplãudir todo o 
movimento militar no sentido_ de formar o cin
turão de campanhas defensivas da nossa terra, 
e implantar uma civilização com base na in
dústria, no progresso, na compensação do va
zio demográfico, através da mecanização e 
do progresso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N•169 DE 1989 

O Presidente do Senado Fedei-a!, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, ·do Regimento 
lntemo, em conformidade 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 008358/89-3. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Adol
pho Perez, Assessor Legislativo, Código SF
.AS-1 02.3, da Parte Especial do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso III, aünea "a", da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combina
dos com os artigos 428, inciso ri, 429, inciso 
I, 430, inciso V, e 414, § 4°, da Resolução 
SF no 58, de 1972; ariigo 3" da Resolução 
SF n~ 13, de 1985, artigo 2ç da Resolução 
SF n~ 18.2, de 1987, e artigo 5o> da Resolução 
SF n~ 155, de 1988, com provéntos integrais, 
obsem~:do o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de junho de 1989. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

EXIRATO DE CONTRATO 

EspéCie: Contrato n9 035)89 
Contratada: D'Antenas- Comércio e Insta~ 

lações T écnlcas Ltda. 
Contratante: Senado FederaL 

Objeto: Prestação de serviços de conser
vação, manutenção e as-sistência técnica aos 
sistemas de antenas coletivas instaladas nos 
bloco_s C, De G da SQS 309, durante o exer
cido de 1989. 

Licitação: CbnVJ1e n~ 348/88. 
Crédito Pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho 01 01021.2205n74, 
Natureza da Despesa 3132-0106/0. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• O I I 7 4/6, de 7-6-89. 

Valor cohtratua/: Estimado em NCz$ 
4.000,00 (quai:ro mil cruzados novos.) 

Vigênclf!: 7-6-89 a 31-12-89. 

Signatán"os: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Pôrto. Pela Contratada: João Daniel 
de Souza Queiroz. -Amawy Gonçalves Mar
tins, Diretor da Subsecretaria de Administra-

--çao de Material e Patrimônlo~ 

Ata da Primeira Reunião Ordinária da 
Comissão Executiva do Grupo Brasileiro 
da Associação lnterparlamentar de Turis

mo, 
Realizada no dia 26 de Agosto de 1987 

- --- 11' Legislatura 

Às nove horas do dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala 
de Reuniões da Comissão de Relações Exte
riores do Senado Federal, reuniu-se .a Comis
são Executiva do Grupo Brasileiro da Associa
ção lnterparlamentar de Turismo. Compare
ceram, conforme Livro de Presença: Senador 
Rachid Saldanha Derzi, Presidente; Senador 
Francisco Rollemberg, Primeiro Vice~Presl
dente; Deputado José Camargo, Primeiro Se
cretário; Deputado Floriceno Paixão, Segundo 
Secretário; Deputado Francisco Amaral, Te
soureiro e Deputado Antônio Ueno, Suplente 
dos Membros Permanentes do Conselho. 
Dando inído aos trabqlhos o Senhor Presi
dente determinou a leitura da Ata da reunião 
anterior, aprovada por unanimidade, sem res
trições. Em_seguida foi apresentada Proposta 
de Filiação do Deputado Paulo Mincarone, 
sendo aprovada por unanimidade. O Senhor 
Presidente, Senador Rachid Saldanha Derzi 
comunicou o recebimento de convocação do 
Grupo para a 7~ Assembléia Geral da Organi· 
zação MundiaJ de Turismo e 14" Reunião do 
Comitê de Membros Afiliados daquela Organi
zação, a realizarem-se em Madrid-E:spanha, 
entre os dias 22 de setembro-e 1~ dé outubro 
de 1987. Ficou delegada ao Senhor Presidente 
a composição da Delegação para representar 
o Grupo ao evento, dentro da disponibilidade 
fr.nanceir"a da época, fiXando-se ajuda de custo 
no valor, de US$ 1,800.00 (hum rriil e otto
centos dólares), além de passagem aérea na 
classe executiva para o trecho BSBIRtO/MA
DR!DIRIOIBSB. As 1 O horas, nada mais haven
do a tratar foi encerrada a reunião e, para 
constar eu, Paulo José Maestrali, Secretário, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada será assinada p~lo Senhor Presiden
te e encaminhada à publicação. 

Termo de Reunião 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 
de mil novecentos e oitenta e s.ete, por falta 
de matéria, deixou de se realizar a Reunião 
Ordinária da Comissão .Executiva do Grupo 
Brasileiro da Assodaçáo lnterparlamentar de 
Turismo. Assim, para constar eu, Paulo José 
Maestrali, Secretário, lavrei o presente Termo 
de Reunião que, depois de dado ao conheci
mento da Comissão Executiva será assinado 
pelo Senhor Presidente e enviado à publica
ção. 
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SENADO FEDERAL 

COMISSÃO ESPECIAL, criada através do Requerimento n' 17, de 1987, de5tinâda a examinar 
a questão da dívida externa brasileira e aVI'Iliar as razões que levaram o governo a suspender o 
pagamento dos encargos financeiros dela decorrentes.c nos planos externo e interno. 

11• Reunião, realizada em 
9 de março de 1989 

Às nove horas e trinta minutos do dia nove 
de março do ano de mil novecentos e oitenta 
e nove. na Sala de Reuniões da Comissão 
de Finanças do Sênado Federar, reúne-Se a 
Comissão EspeCial, críada através-do-Requeii
rnento no 17, de 1987,_destinada a examinar 
a questão da dívida externa brasileira e avaliar 
as razões que levaram o governo a suspender 
o pagamento dos encargos financeiros dela 
decorrentes, nos planos externo e interno, pre
sentes os SenhoreS-SEmadores CarlOs Chiarelli 
(Presidente), Roberto Campos, Alfonso Cama
go, Fernando Henrique Cardoso (Relator), Af
fonso Sancho, Pompeu de Sousa, Wilson Mar
tins,Jarbas Passarinho, Dirceu Carneiro e Má
rio Maia. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Seriador 
Carlos Chiarelli, Presidente da Comissão, dis
pensa a leitura da Ata da Reunião anterior e, 
em seguida é dada como aprovada. 

A seguir, o Senhor Presidente, Senador Car
los Chiarelli, convida os Senhores Sérgio Silva 
Amaral, Secretârlo para Assuntos Internado· 
nais do Ministério clã Faieilda e Armin Lore, 
Diretor da Área Externa do Banco Central a 
tomarem assento à Mesa. 

Logo ap6s, a palavra é dada ao Senhor Sér
gio Silva Amaral, que presta informações e 
esdaredmentos a rúvel do governo em termos 

da negociação da dívida extema, afirmando ANEXO A ATA DA JJ• REUNIÁO DA 
que o governo pretende avaliar a possibilidade COMISSÃO ESPECIAL CRIADA A TRA-
de uma revisão nos termos do acordo da dfvi- ltÉS Do REQUERIMENTO NP 17, DE 
dã·,-fiimado Coffi Os bãnc:OS Ciedores privados 1987, -_ ···bi.STiiiÃDÃ A EXÃM!NAR A 
em conseqüência do aumento das taxas de Q(JESTÁODADIV!DAEXTERNABRASI-
Juros internacionais. LEIRA 'E AVAW\R AS RAZÓES Q(}E LE-
-- ProsS-eguindO,~ CoOCedid"ã ã j;aJ3Wa ão Se- VARAM O OOVERNO A S(}SPENDER O 
nhor Armin Lore, partíciPe do processo de PAGAMENTO DOSENCAROOS F/NAN-
negociação da dívida externa do Banco Cen- CEIROS DELA DECORRENTES NOS 
trai, que presta informações complementares PlANOS EXTERNO E INTERNO': 
e coloca o Banco Central à Qisposlção dos (Íntegra do apanhamento taquigráftco dare-

- ~~~~~fa1~~ã~s~focr:i~~~~~:rrie~~s:- -- ;egg~. ~~~~~~~~~to~Jod;el~a~~h~~ 
sárías Para sanar dúvidas existentes. Presidente.) 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela Presidente; Senador CarlOs Chiaielli 
ordem de inscrição, os Senhores Senadores Relator. Senador Fernando Henrique Car-
Femando Henrique Cardoso (Relator), Affon~ doso 
so_ Sancho, Affonso Camargo, Pompeu de 
Sousa, Wilson Martins, Jarbas Passarinho, Dir
ceu Carneiro, Mário Mata e tal-los Chiarelli. 

Finalizando, o Senhor Senador Carlos Chia
rem, Presidente, determina que as notas taqui~ 
gráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam 
publ!cadas, em anexo, à presente Ata. 

Nqda mais havendo a tratar, encerra-se a 
feUiiíão e;-para--cO"nStar, -eu, Hã rol dO Pereira 
Femai-ideS. Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lldã e aprovada, será assi~ 
nada_ pelo Senhor Presidente e irá à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare!li) -
Damos início _a niais uma reuhião da CP! que 
apura a Dívida Externa, e que tem como Rela
tor o Senador F emando Henrique Cardoso. 

Nesta reunião, temos entre nós, devidamen
te convidados, os Srs. Sérgio Silva Amaral, 
Secretári() para Assunto~ Internacionais do Mi
niSté[iQ daTazenda, -e o sr. Amlm LOre~ Diretor 
da Área E:xtema do B~mco Central, que vêm 
ao nosso plenário, a convite da Comissão, para 
prestarem lil.formações e esclarecimentos re
ferentes ao assunto pelo qual vêm respon-
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dendo a nível de governo em termos da nego
dação da Dívida EXterna. 

Concedo a palavra, inicialmente, ao Dr. 
Sérgio Si1va Amaral para que faça a exposlçáo 
e encaminhamento do assunto nos term:os 
que julgar conveniente, juntamente com o Dr. 
Amim Lere. 

O SR. SÉRGIO SILVA AMARAL- Sr. Presi
dente desta Comissão, Senador ca-rlos Chia
relli; Sr. Relator Senador Fernando Henrique 
Cardoso: -

Para mim foi uma satisfaç~o _o convite qu~ 
me foi feito para comparecer à_ Comissão da 
Dfvida EXterna, pois considero, além de uma 
satisfaÇãO, um d.ever comparecer a esta reu
nião para prestar esclaredmento sobre a ques
tão da Dívida Externa. Eu digo que foi uma 
satisfação pelo fato de que esta não é a pri
meira vez que tenho a _oportunidade de ter 
um cantata com esta Comissão; quando_ eu 
estava em Washington e trabalhava na Embai
xada do Brasil como Conselheiro Fmanceiro, 
tive a oportunidade e .o_ prazer de acompahar 
uma delegação desta Corrtissão que esteve 
nos Estados Unidos em Washington, em Nova 
Iorque, realizando um intenso programa de 
cantatas e de informação com autoridade do 
Governo americano e com representantes da 
comunidade financeira. 

Aproveito esta oportunidade para render 
uma homenagem a um dos membros ativos 
desta Comissão e desta delega~ão _que foi a 
Washington, o Senáaor Vjrgílio Távora. -

Eu gostaria de fazer JJm;:!l apresentaç§o que 
tem por objetivo, mais do que tudo, traçar 
um pano de fundo que permita, talvez, wn 
melhor entendimento da dívida brasileira e daS 
negociações sobre a dívida brasileira. 

A dívida brasileira não pode ser entendida 
como um fato isolado, ela só será correta
mente apreendida se a tomarmos no contexto 
mais amplo do processo global do endivida
mento _dos países ein desenvolvimento. E as 
negociações que temos realizado, nos últimos 
anos, com os nõsSos Credores, só podem tam
bém ser devidamente apreendidas se forem 
tomadas no quadro mais global das negocia
ções realizadas pelos demais países endivi
dados. Porque é esse quadro global que vai 
permitir avaliar de modo mais preciso os resul
tados que nós alcançamos e vai permitir ele
mentos de comparação das nossas negocia
ções com as negociaçôes feitas por outros 
países. 

Não vou estender-me aqui em um histórico 
sobre o problema do endividamento, mas eu 
gostaria de fazer uma referência, apenas, ao 
fato de que a dívida dos países em desenvol
vimento é apenas um dos aspectos, em boa 
medida, mais amplo de profundas transfor
mações na economia mundial no fim dos 
anos 70 e início dos ariOs 80, e que afetou, 
de modo generalizado, um grande_ número 
de palses em desenvolvimento. 

A dívida externa foi basicamente contraída 
durante a década de 70, quando o dólar apre~ 
sentava uma cotaçao baixa em confronto com 
as demais moedas. Os preços dos produtos 
de exportação, dos países em de.o;envolviJ_nen~ 

to, atingiam cotações el~adas e a taxa de 
juros era baixa. Mas, a dívida começou a ser 
paga ou havia a expectativa de que ela come
çasse a ser paga no -iriíciO da década de 80, 
em que o dólar se apresentava com uma cota
ção elevada. O preço dos produtos de expor
tação dos países em desenvolvimento havia 
caído e a taxa de juros havia atingido um nível 
sem precedentes. O resuhado é que os países 
endMdados tinham que e!l(portar um volurrie 
maiof de produtos para ã.uferir a mesma recei
ta para pagar urna dívida çujo serviço, nesse 
nieiO tempo, se havia elevado_ em decorrência 
de -~ma alta sem precedentes das_ taxas de 
juros. , ___ -

Portanto, não é de surpreender que no início 
dos anos 80 um número crescente de países 
apresentaSSe dificuldades cada vez maiores 
para efetuar os pagamentos de juros; e, tam
bém, n_~o _é de surpreender a eclosão da crise 
da dívida em 1982. Eu faço essa referência 
apenaS-para ressaltar um fato de que O caSo
brasileiro não é um caso isolado. É apenas 
um, entre um sem número de casos, de carca 
de 30 a 40 países cjue passaram a e_nfrentar 
dificuldades para cumprir CO!Jl as obrigações 
que haviam asSuinido. 

Se fizermos um breve retrospecto da evolu
Ção do -problema da dívida, de 1982 até os 
dias atuais, seria_, talvez, possível distinguir, pa
ra efeitos de interpretação, três períodos distin
tos; o. primeiro período vai de 1982 a 1985. 
É o periodo em que a crise da- dívida era vista 

--- cÕfn.Cl"ü.fna_ cri.Sé de curto praia; era, basica
mente, uma criSe de liquidez, que poderia ser 
contornada 8.través da concessão de emprés
timos de emergência e de um ajustamento, 
visto também de curto prazo, sob a supervisão 
do Fundo Monetário, para permitir, em segui
da, a retomada de relações fmanceiras nor
mais com os agentes do mercado. 

O importante, neste primeiro momento, é 
que a crise da dívida apresentava um- risco 
real para a ComUnidade financeira. Henry Kis
singer, coin a sua habitual acuidade de análise, 
num artigo publicado no News Week, em ja
neiro de 1983, dizia que era preciso retirar 
dos devedores a arma da moratória. E por 
que a crise, naquele momento representava 
uma ameaça? Porque o nível de capital e de 
reservas dos bancos _era, naquele momento, 
ins_uficiente para fazer face à eventualidade de 
uma suspensão mais ou menos generalizada 
dos pagamentos. 

A resposta imediata a esta crise foi, então, 
& concessão de empréstimos de emergência, 
ajusta~~ntos de curyJ prazo. E qual foi o resul
tado deSSe primeiro período, do ponto de vista 
da comunidade financeira?· o-resultado pode 
ser considerado satisfatório. Os empréstimos 
de emergência permitiram (Jue os países con
tinuassem a cumprir com as suas obrigações, 
e isso deu tempo aos bancos para aumentar 
o seu caplta1 e as suas reservas. 

Do_ ponto de vista dos países devedores, 
no entanto, o resultado não pode ser conside
rado faVOrável. O ajustamento efetu~dQ levou 
a· uma niã:Ciça transferência de recursos dos 
países devedores para -os seus credores. A 
América Latina, por exemplo, durante esses 

primeiros anos da crise da dívida, transferiu 
para o exterior alguma coisa entre 30 a 40 
bilhões de dólares por ano. Essa maciça trans8 

ferência de recurso_s é um dos elementos do 
processo recessivo que a região passa a viver 
e o resultado mais global é que a crise de 
liquidez se transfom1a numa crise do cresci
mento. 

o segundo período, que vai de 198_5 a 
1987/1988 é marcado pela percepção de que 
não estávamos diante de uma crise de curto 
prazo, mas que o problema levaria mais tempo 
para ser solucionado e que ele só seria solucio-

- nado se o ajustamento de_ balança de paga
mento pudesse ser compatibilizãâo com á re
tomada do crescimento. A fetomada do cres
cimento, por sua vez, exigia recursos adicio
nais por parte da corriuilídade financeira em 
apoio ao programa de ajustamento, para viabi
lizar a re_toroada_do investimento. EstamOS 
dentro do período em que prevalece o_ diag
nósticO-e:.a teraPia, preconizados pelo_ Plano 
Bake'r. -BaSicamente, o que esse plano prescre
via era um reescalonamento plurtanual da dívi
da, eni vez do reescalonamento por um perío
do muito curto, cómo feito na primeira etapa. 
Çomeça-se, então; a estender os prazos de 
amortização, por peóodo que vão de 15 a 20 
anos; ao _mesmo terrlpõ, o plano prescrevia 
um aumento substancial do programa de em
préstimos dos organismos multil.aterais de de
senvolvimento - e aí leia-se, basicamente, 
o Banco Mundial e o Banco [nterarnericano 
de Desenvolvimento, que se esperava pudesse 
dobrar os seus empréstimos para o grupo dos 
países considerados _críticos,_que eram os 15 
maiores devedores. O fato de a crise da dívida 
ser caracterizada basicamente como a crise_ 
dos 15 mci.iores devedores mostra que, mais 
uma vez, o Uié3Qri0stico e a solUção estavam 
sendo encaminhados à luz dos problemas do 

_sistema fmanceiro. Os bancos, por sua -vez, 
eram convocados a aumentar os seus recur· 
sas, em direçã.o dos países endividados, e se 
prescrevia mesmo um percentual de aumento 
da ordem de 2%. 

A aValiação que se pode fazer dessa segun-_ 
da etapa é que, possivelmente, o diagnóstico 
estava mais correto, mas a implementaçao 
do plano foi insuficiente, na medida em que 
se mostrou muito difícil, quando não inviável, 
o aumento dos recursos tal como se esperav~. _ 
Os bancos corrieçararrt a apresentar resistênc
vias cada vez maiores ao aumento da transfe
rência de recursos para os países endividados, 
mesmo nos casos __ em que os países estavam 
fazendo programas de ajustamento sob a su· 
pervisão do Fundo Monetário. Basta dªr um 
exemplO: no caSo do México, a efetividade do 
acordo, isto é, depois de assinado o acordo, 
levou 9 meses para entrar em vigor, o que 
mostra . .;~_extrema relutância dos bancos em 
participar do exercício de fornecimento dos 
chamados recursos novos. O resultado dessa 
situação é que alguns países crescem, outros 
não; a maioria de~es apenas alterna anos de 
crescimento com anos de recessão. O outro 
resultado é que um número crescente de paí
ses passa a enfrentar dificuldades para cum
prir suas_ obrigações. Em 1987, sete_ países 
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da América Latina já se encontravam _em atra· cos :e os governos dos países credores, para cia. Nesse acordo, o Brasil obtém uma redu-
se com os seus pagamentos relativos à divida transformar em realidade aquilo que já era ção- da margem sobre a libor, que passa para 
externa. uma percepção-dominante: era preciso cami- 13/16 de 1%, com aplicação Imediata, isto 

A partir de 1987/1988 um novo quadro co- nhar para a redução da d'tvida. é. não se espera o vencimento das amortiza-
meça a se desenhar, são novas realidades que _ E é esse o período em que nós nos encon- çãoes nos anos subseqüentes de 1989, 1990, 
se impõe, mais do que novas decisões dos trarrioS:E é esse o_-diagn6stie<J e a proposição 1991; 1992 e 1993 para farer o reajustamento 
diferentes agentes nesse processo. Quais são que f<?ram enfatizadoS de 'forma rriuitõ dafa di GbOi; inaS elê é feito dé uirlã vez, de forma 
essas realidades? Em primeiro lugar, é um nO ·prOtiühaamentá leito pelo Ministro da Fa~ que o País tenha um ganho na redução da 
mercado secundário da dívida. Os papéis da zenda do Brasil, na última reunião anual do libor, de imediato_. É feita também uma reno- · 
dívida passam a ser transadonados com um Fundo Monetário e_--do Banco Mundial, reali- vação das linhas de curto prazo, ou seja, os 
deságio crescente_ no_ mercado sec_undário,_o __ zado em Berlim, em setembro do ano pas- bancos se comprometem a manter as linhas 
queé_umindicadordeque,navisãodomerca- sado~- de curto prazo, a comercial, num volume da 
do, uma parcela da dívida não teria condições Por _que esse retrospecto? Esse retrospecto ordem d_e 10 bilhões de_ dólares, e as linhas 
de ser paga. Os bancos aumentam__ as suas é mUito importante Pãái moStrar -qUe aS-nego- intébaricãrias nuJn Volume da ordem de 5 
reservas numa _antecipação ou numa expec- ciaç:ões brasileiras não fogem basicamente, bilhões de dólares, por dois anos e meio,_ o_ 
tativa do fatO de que eles não dev_erão_receber nem_ poderiam fugir, dos parâmetros básicos que retira um dos elementos de Instabilidade 
os pagamentos nas condições que haviam si- de cada um desses momentos do processo que os agentes económicos vinham experi-
do acordadas., E esse processo de provisiona- negociador mais .amPlo. mentando. 
mente dos bancos leva a uma diferenciação Opiimefro.iCõfdõ8sSínadopeJOBrasi!Com----=- O acordo coritéffi tãinbénl uma parte não 
entre a situação dos bancos nos diferentes os bancOS cfe.dOres; effiT9"83~ Se Insere basi- conVencional, que são- inovã.Ç"ões-introduiidas 
países e, por conseguinte, uma diferenciação _ camenfe __ no _quadro dos empréstimos de no acordo brasileiro que, de certa forma, ante-
dos seus interesses no âmbito __ do processo emergência. O Brasil recebeu 4,4 bilhões de cipam o que viria a ser a fase da redufção 
negociador. dólares para que pudesse continuar a cumprir da dívida. 

Os bancos europeus, por exemplo, e nesse com as ·obrigações da sua dívida. Os reescalo- Pela piimeíra vez _nos reescalonamentos 
contexto,sobretudo,osalemães,aumentaram ___ namentos...eramJeitos_por um prazo muito plurianuais da dívida é acertado um bônus 
substancialmente as suas reservas. E hOje os pe-queno. No caso dO acOrdO de 1983, nós de saída, qUe teve "uma áceitação razoavel-
banc:os alemães chegam a ter reservas_ da or- reescalonamos1 ~,5 _bQhõe_s d~ ~ó]ares pqr um mente satisfatória: cerca de 1 bilhão de dólares 
dem de 70% para com os países em desenvol- prazo de apenas 8 anos, com 2 anos e meio_ de bônus sãO aceitos, - - --
vimento. Esses bancos estão, portanto, muito de carênda E _o spread, a margem acima Esses novos títulos implicam a conversão 
mais propensos a aceitar esquemas de redu- da libor, era excessivamente alto e totalmente da dívida velhci numa nova dívida que apre-
ção da dívida do que, por exemplo, os bancos IrrealiSta. O Spfioaàã.cor&i.do-com os bancos senta--caiácteriStic-ãs diferentes: o prazo é de 
americanos com um niyel muito.ioferio_r de__ foi de 2,125%. 25 anoS com 10 àe.-carêricla e tem urna taxa 
reservas. _A segunda renegociação do_ Brasil com os _ de jurOs fixa de 6_% ao aÍ1o. lsso siQnifica que 

Essa nova situaÇão, essa nova realidade de bancos,- em 1984, melhorou uin pOUco as o País está pagando Uma taxa de juros s_ubS~ 
mercado leva à diferenças no processo nego- concüções, mas ainda estávamos ilo quadro tancialmente abaixá aa taxa de_- mercado. o. 
dador. Uma vez em que a dfvida era cotada dos arranjos de curro-prazo. O Brasil recebeu__ que significa, pórtãnto, que o devedor está 
num mercado secundário por um valor muito 6,5 bilhões de dólares e rescalonou 5,2 bilhões se apropriando de uma parcela do desconto 
inferior ao seu_ valor nominal, esta era uma de dólãi'es por uin períodO um poucO maior~ __ no mer<:~ó-secundáfiO.: 
razão adicional para que- os bancos não esti- Dessa vez nós tivemos 9 anos, com 5 anos Aosníveisdetaxasdejurosvigehtesàépoca 
vessem dispostos a fornecer recursos novos de carência. E a margem foi li9elramerite re- da celebração do acordo, o desconto implícito 
os quais, no dia seguinte, a sua contratação duzida para 2%. - de um- titulo desse era superiOr a 30% . 
e fornecimento. passavam a valer 20,-40,-60% Em 1986, nóS não tivemos uma grande re- Um segundo elemento inovador nesse 
menos no mercado secundário. Não havia negociação, mas, simelesmente, urna medida acordo é uma cláusula de sa1vaguarda que, 
mãis nenhuma lógica para o fornecimento de interina de reescalonamento do principal, ven- pela primeira vez, em acordOs de reescalona-
recursos novos. ~dda_em_1985..,_ por um prazo de 7 anos com mehto, cobre um impacto de fatores externos 

A diferenciação entre os bancos quebra o 5 anos de carência. Qspreãd, nesse momento, sobre o desempenho da econOmia. 
espírito de cartel com que os bancos se apre- já se tomou um pouco maís realista, caiu para Isso quer dizer que na hipótese de o País 
sentavam à mesa de negociação. E permite, 1 em 1/8. Vir a sofrer, no seu ·processo d~ aj~J:Stamento, 
mais do que permite, exige um tratamentO A maior_negociação feita pelo Brasil foi a um impacto de _fatores externos desfavoráveis, 
diferenciado para bancos em situações dife- que se iniciou em 25 de set~únbro de 1987, ~~_t_e!J:!_~ f~c~dad~ __ c!_~ __ p~~~'!r_a ~~_g-~~ _ 
rentes. Era o chamado cardápio de opçóeS amaa-nopenoaoem qUeO"MtlliStro-aa-razen:- cláusulas do acordo. 
pelo qual se procurava dar aos bancos, que da era_ o Sr, Bresser Pereira, e que se encerrou O terceiro elemento, também bastante co~ 
se encontram em situações diferentes, opções em 22- de: junho de 1988, quando já era Minis- nheddo! é urna- nova formulaçã-o para as rela-
e mecanismos difere-ntes para os exercícios trO da Fazenda o Sr. Maüson da N6brega: ç:ões entre os acordos dos bancos e o progra-
de reescalonamento. ~E:u _não y(_?u __ ~e __ ~ong~_ sg_!>re -~s_ c~~a~e_- _ ma econômico com o fundo Monetário mais 

o terceiro elemento riovo -é a percePção rísticasdesseacordo,porqueacreditoqueelas flexiveT.--que eVH:a -que -a todO -o mome.Oto a 
crescente. De início, apenas na comunidade são suficientemente conhecidas. Vou fazer execUção do acordo com os bancos venha 
acadêmica. Mas, a seguir, nos meios políticos, uma menção rápida a alguns de seus_a~ectºª ~ §i e[ prejll_dic_a_dª_pelq andªme!J.to de> p_rogra-
tanto nos países devedores, no ·caso o Brasil, principais, que eu diVidiria en:tduã_s -cã.tegoiiaS. ma econômico, apoiado pelo Fundo Mane-
como nos países credores, um exemplo nos _ _Q _a<;~~~-C?: tem ~~ _ _parte c~nv~_I_!<:i§'!. __ q_l!_e_ tário Internacional. 
Esiãdos Unidos, de- ·que o_ -Cãinirihõ -para a- - é _um montante de recurSOs -que os bancos ---E; -fin-armente, wna -nova- cláUSUla que- diz--
solução do problema da dívida está menos se comprometem a fornecer ao País no valor respeito à questão das garantias de execução 
no fornecimento de novos recursos e mais de -5,2 bilhões_ de dólares, por um prazo de_ dos bancoS nos cOntratos, com o objetivo de 
na redução da dívida. 12 anos, ·com 8 de Carência. Há, pela primeira assegUrar-uma melhor proteÇãO das reservas. 

Já em 1987 e 1988 pareidam- àadãs as c.On- vez~-no CaSO do Brasif. um -tratamento dfi-mé- - AC; mesmo -feffiPO em-que· se- OOnC:ruia- O -
dições para que se tomasse um carhinho que dio prazo para o reescalonamento. O Brasil acordo com os bancos, ou pouco depois, o 
levaria à solução do problema da dívida. As não reescalona um ano, mas os vencimentos Brasil faz, também, um reescalonamento plu-
condições estavam dadas, o que faltava basi- que incidem no período de 1987 a 1993. O riãniJal com o Oube de Paris, ·que compreende 
camente era a determinação política dos principal relativo a esses anos é reescalonado o montante de 5 bilhõies de dólares e com 
agentes neste processo, basicamente os ban- por um período de 20 anoS, com 8 de carên- o qual o Brasil deixa de pagar o principal e 
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os juros até o término do período de consoli~ 
dação, que foi acordado como sendo março 
de 1990. · - -

Paralelamente a essas negociações com os 
credores, o Governo desenvolveu em 19_88 
uma intensa articulação com outros devedo
res, com vistas a formar ou a ajudar a formar 
posições comuns em tomo de certas_ questões 
cruciaiS como a de redução da dívida. 

O Ministro da Fazenda ocupou- em 19_88 
a presidência do Grupo dos 24, que é o grupo 
que reúne os países em desenvolvimento, 
membros do FundO Monetário- e do. Banco 
Mundial. E, ria qualidade de presidente do Gru
po dos 24, desenvolveu um amplo trabalho 
de avaliação e de divulgação sobre a neces-_ 
sidade de redução da dívida 

O Brasil, neste particular, o Presidente Sar
ney, teve uma intensa atuação na reunião do 
chamado Grupo dos 8, na reunião dos presi
dentes do Grupo dos 8; foi o propositor de_ 
uma reunião de Ministro da Fazenda, que se 
realizou em dezembro do ano passo, no Rio 
de Janeiro, com vistas a definir uma propOsta 
dos países latino-americanos sobre a redução 
da dívida e também uma nova abordagem 
para o tratamento da questão da dívida latino
americana. 

A menção a esses fatos permite, talvez, con
cluir que o ano de 1988, para o BraSil,-foi 
o das grandes negociações e de uma i_ntensa_ 
atividade na área da dívida externa. 

Qual a avaliação que podemos fazer sobre 
o resultado desses acordos e da atividade de 
articulação que foi efetivi:tda? -

t importante termos presente que o acordo 
concluído com os bancos credores, para o 
Brasil, nada mais é do que a conclusão do 
que poderíamos chamar o se_gundo capítulo 
do processo negociador da dívida, que é o 
capítulo dos reescalonamentos plurianuais da 
dívida. O Brasil concluiu esse capítulo um pou
co depois dos outros países devedores, ou 
dos grandes paises devedores. A Venezuela 
já o havia concluído em 1986; 6 México, em 
1986, mas só se toffiou efetivo_ em 1987; a 
Argentina, em 1987, e as Filipinas, em 1987. 
O BraSil n-ão havia concluído ainda esse capí
tulo e estava pagando um preço por isso. E 
o preço era· que o Brasil pagava um dos 
spreads mais altos, em confrOnto com os de
mals países devedores. Mas o Brasil fez um 
pouco depois dos outros, possivelmente, em 
melhores condições. 

Se compararmos o acordo concluído pelo 
Brasil com seus bancos credores, vamos v_er 
que, no geral. os termos e condições que 
constam do acordo brasileiro são iguais, em 
alguns casos, até mesmo melhores do que 
os termos e condições que constam de acor
dos concluídos por outros países_. 

Nossos acordos de 1988 trouxeram alívio, 
ainda que relativo, para o peso do serviço da 
dívida. Os pagamentos foi"am estendidos por 
um periodo de 20 anos e se obteve uma redu~ 
ção do s_erviço da divida via redução do spread 

Os acordos preparam o caminho para a 
nova fase: O Brasil, pela primeira vez, entre 
os países devedores, consegue urna aceitação 
de bónus de saída e uma redução da divida 

de um bilhão de_ dólares, com apropriação 
do desconto. Ao_ mesmo tempo, ele consegue 
os chamados wavers, ou- seja, as cláusulas 
que permitem que o Brasil realize outras ativi~ 
dad_es de redução da dívida sem que, necessa
riamente, tenha que soli~itar uma revisão das 
cláUsulas do contrato. 

Os_ acõi"dos pemitem uma reabertura das 
fontes de recursos para os países, algumas 
das quais estavam_ fechadas; e, nesse parti
cular, vale mencionar a reabertura das fontes 
dE! fmanciamento dÕ Japão, em que as nego
ciações foram retomadas logo em seguida e 
levaram ao anúncio feito, há poucos dias atrás, 
por parte do Governo_ japonês, de que está 
disposto a fornecer ao Brasil recursos num 
montante de até 1,5 bilhões de dólares, relati
vOs aos pfojetos qúe já têin Concluído, ou que 
estão em fas~ _final de negociação .. 

Por tini, o acordO remove uma série de in
cectezas que palravam nas relações do Brasil 
com a Comunidade Financeira Internacional; 
que_ pairavam e afetavam õ próp_ri_o compor
tamen~o dos _agentes eçonôrnicos no próprio 
País. 

Se o acordo foi certamente positivo, ele é 
certamente insuficiente. Este é um ponto que 
é preciso salientar, porque alguns atribuem 
ao Governo a ingenuidade de acreditar que 
os acordos concluídos no ano passado constl
tl!.em_uma._solução, ou sejam suficientes para 
atender aps nossos problemas. 

O acordo é irisuficiente. E é insuficiente por 
,quê? Porque subsiste uma excessiva transfe
'rência de recursos para o exterior. 

No ano passado, o Brasil transferiu, a titulo 
de serviços da dívida, 19,4 bilhões_ de dóla~. 
É verdade que uma parte razoável dessa trans
ferência (4,6 bilhões de dólares), em 1988, 
refere-se a _atrasados em 1 ~87 e que foram 
financiados pelos próprios bancos credores. 
Ainda que se retire _essa parcela de 4,6 bilhões 
de dólares, urna transferência de recursos da 
ordem de 15 bilhões de dólares é excessiva 
e inaceitável. . . . 

O mesmo quadro se __ r~~te este ano. Os 
pagamentos globais, a título de serviços da 
dívida, aí incluídos o principal e os juros, além 
de pagamentos para bancos comerciais, orga
nismos multilaterais, agências oficiais, em su
ma, todos os pagamentos tomados_ em con
junto, chegam a cerca de 16 bilhões de dólafes 
'""""-esta é a estimativa para o ano de 89. Desse 
total é preciso deduzir, assim como foi preciso 
em 88, os montantes:que o Brasil recebe dos 
seus credores: em 88 esse-s mOntantes foram 
da ordem de 4 bilhões de dólares; portanto, 
a transferência ifquidaem 88 foi de 12 bilhões; 
em 89, o- Brasil espera receber alguma coisa 
da ordem_de 4 a 5 bilhões de_dólares, numa 
projeção, mais ou menos, moderada. O saldo 
é, portanto, uma transferência líquida em 89 
de cerca de 1 O_ bilhões de dólares; é menos 
do que foi no passado, mas ainda é excessivo 
e inãCeitável; inaceitável porque essa transfe
rência, em primeiro lugar, afeta a capacidade 
de investir do País e, portanto, de retomar um 
crescimento suStentado; em segundo lugar, 
porque essa transferência de recursos pres
siona o déficit público, pressiona a expansão 

monetária e afeta, por via de conseqüência, 
a capacidade de implementar uma política 
económica saudável para o País. 

O objetivo principal do Governo em relação 
à dívida externa é, e não poderia deixar de 
ser, uma redução da transferência de recursos. 
Como?_ Só há duas maneiras: essa transfe
rência só pode ser reduzida por um aumento 
do ingresso de recursos de todas _as suas fon
tes: bancos, organismos e agências oficiais; 
a segunda forma de reduzir essa transferência 
é a adoção de novas medidas e de novas ope
rações para a redução da dívida. 

Em 1988, o Brasil fez 7 bilhões de dólares 
de r_e.dução da dívida, só que as suas modali
dades de redução, adotadas em 1988, não 
são viáveis, da m~sma forma como foram em 
88. 

Eu gostaria, então, de discutir brevemente 
estes dois caminhos: os novos recursos e a 
redução da dívida. 

Em _primeiro lugar, o que se está procu
rando é acelerar todos os desembolsos previs- _ 
tos. Quais são eles? Em primeiro lugar. dos 
bancos comerciais. O acordO previa 5,2 bi
lhões de dólares a serem fornecidos em duas 
parcelas: a primeira estava associada a um
cc-financiamento do Banco Mundial para um 
empréstimo setorial elétrico; dado o atraso na 
conclusão dos entendimentos com o Banco 
Mundial sobre o empréstimo no setor elétrico, 
a decisão do Governo foi dissociar o desem
bolso dos bancos do desembolso do Banco 
Mundial e é isto o que foi obtido na reunião 
há poucos dias atrás com o Comitê Assessor 
dos Bancos. Queremos também acelerar ess.a 
parcela, mas também a próxlma parcela dos 
bancos. Queremos também acelerar os de
sembolsos do Banco Mundial. Como tem sido 
dito várias vezes, até mesmo pelo Presidente 
da República, é inaceitável para o País uma 
transferência negativa de recursos com o Ban
co Mundial da ordem de 700-ffiilhões de -dóla
res por ano. É predso que, pelo menos, consi
gamos alcançar um ponto de equilíbrio em 
que paguemos o Banco Mundial num volume 
igual ou menor daquilo que recebemos. 

A Secretaria de Planejamento a quem estão 
afetas, no momento, as- negociações com o 
Banco Mundial, está procedendo a uma ampla 
revis_ão da carteira de projetas com o Banco 
Mundial, com vistas a avaliar os projetas que 
f6ram_ afetados pelos cortes no orçamento, 
pela redução das despesas públicas e preparar 
altemativas a serem apresentadas, a curto pra
zo, aO Banco Mundial, com vistas a aumentar 
os desembolsos deste_ organismo finance_iro 
intemacional, no· corrente ano. 

Eu gostaria de esclarecer que há cerca de 
duas ou três semanas, no contacto que pude 
manter com o Banco Mundial, levei uma men
sagem ao Ministro da Fazenda. Tratava-se de 
uma mensagem de preocupação quanto à 
perspectiva do desembolso neste ano, e que 
foi recebida com grande compreensão e gran
de disposição pelo BanCo Mundial em traba
lhar cono_sco, para que esse objetivo seja atin
gido. 

Estamos trabalhando, também, num au
mento do desembdso do BlD, o qual tivemos 
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um fluxo_ negativo de recursos no ano passa- Ess_e é üni dos canais em que se_ pretende 
do. Nesse caso, o problema não está tanto trabalhar, este_ano, para a redução da transfe-
no exame, ava1iação e aprovação de projetas, rência dos recursos. 
mas no fato de_ que a BID está_ enfren_tp._ndo O outro, e _talvez o mais iinportante, é o 
hoje um problema de escassez. de recursos da redução dá dívfda:-Nesse particular, o Go-
para empréstimos; ele tem um limite de 250 vemo pretende seguir em duas linhas de ação. 
milhões de _dólares, por ano, para cada um A primeira, é a concertação com os demais 
dos países do chamado Grupo "A", entre os países devedores, em particular os países lati-
quais se coloca o Brasil. O problema da trans- no-americanos; com vistas a convencer e, se 
ferência de recursos com o BID &.6 poderá passivei, articular também com os países cre-
ser solucionado uma vez seja equacionado dores, com o objetivo de se conseguir uma 
o problema do aumento de capital do BID, mudança nas políticas em relação à redução 
que poderá levar a um aumento do seu pro- de dívidas, que criem condições favoráveis pa-
grama de empréstimos, permitindo, quase ra novas operações, novos mecanismos. Essa 
que dobraras empréstimos para o Grupo "A". articulação efrtre_os- palses lãtino-americanos, 
Somente_ nessas condições, teremos a possi- com vistas à redução da dívida, não é é:!penas 
bilidade de e\!itar as transferênci~_s n_ega_tiva_s_, ____ JJtTia_de._cisª-o_ política; ela_é _uma Imposição 

Estamos trabalhando também nessa dire- dos fatos. Parece não haver alternativa na 
ção e temos participado, juntamente com os América Latina para a redução da dívida, que 
demais pafses do Grupo "A", os 4 grandes se espera possa caminhar nessa área rapida-
paises da América Latina, das reuniões re_aliza- rne:ote~ porque-a AmériCa Latina apresenta ou 
das em Washington para lograr o aumento enfrerita uma situação de gravidade sempre-
dos recursos do BID. Grupo "A" sáo o Brasil, cedentes para alguns países. 
Argentina, Venezuela e México_ que, juntam:en- Em 1988, o produto da América Latina cres-
te com os Estados Unidos, são os mairoes ceu .apenas 0,7-%: EsSe lia"ixo -cresdnleirto dO 
acionistas do Banco. Esse GrUpo tem se reu- -prOduto levou, no ano passado, mais uma vez. 
nldo para encontrar uma solução -para o au- a uma _queda da renda per capita de 1 ,5%. 
menta de recurso e tem-se reportado aos de- A renda per capita da América Latina, em 
mais grupos do BID as condusõ_e_s_ª_quetem 1988, era igual à de 1978.Atransferencia mé-
chegado. dia..d.e.re<:.YfSQS_ na-Améri$:a_l • .atina ê. igual a_ 

A quarta área em que estamos_ trabalha_nd_o A% __ d_ produto. O ajustamento efetuado nos 
é a da reabertura dos financiamentos, àas _ países da AniériCá Latina levou a uma maior 
agências oficiais dos paíSes ii1dustrali~dos. capacidade de exportar e a uma capacidade 
Nesse particular nós tivemos algum atraso, de gerar maiores saldos comerciais. Esse es-
porque, embora o acordo genérico com o Clu~ forço, no entantõ; esta se_ mostrando inútil, 
be de Paris tenha sido assinado em julho do porque_·o-ganho em termos de geração de 
ano passado, só agora tivemos a possibilidade saldo comercial está seb.do mais do que com~ 
de inidar as negoci~õe_s_ dos acordos bilate- pensado por uma elevaç:ãÕ dãs taxas de juros. 
rais, e por força dos disposltivos da Consti_- Astaxasdejurosnosúltimos 12mesescresce-
tuiç:ão, a assinatura desses acordos bilaterais rarn à ordem óe_3%_. O_esfQrço_que os países 
depende de uma aprovação prévia do Senado da região estão realizando está sendo também 
Federal, o que foi dado em dezembro do ano mais do que compensado por uma redução 
passado. _ n_o_JDgresso de capitais. O resultado é que 

Estamos, no momento, ultimando as nego- a América Latina continua em crise e a pers-
ciaç:ões com o Japão, Canadá_, República Fe- pectiva, a menos que" Sejam a dotadas medidas 
dera! da Alemanha e Suíça; esperamos, logo efetivas para a redução da dívida, em vez de 
em seguida, concluir os entendimentos com melhor, é de deterioração, com a persistência 
os demais países para que seja possível, no da estagnação dos dese'cjuilíbrios macroeco-
mais curto prazo, uma reabertura dos financia- nômicos pela queda_ na formação de capital 
mentes e garantias das agêndas desses paí- e COI!! o_ªgrªym:t}e_nto ºª-s confl_içõe_s _d_e_ ~Qa 
ses. dª população. 

Podemos acreditar que existem perspecti- ~s_a_çooc;:~cta_ç_ãQ, _ __gm_que o Brasil tem sido 
vas muito razoáveis do País receber. no primei- um dos- pafseS mais atiYos, está levando a al-
ro· semestre do ano, um volume de recursos guns repu(tados; __ e_a esperança que_ se tem 
da ordem de 3 a 4 bilhões de dólares. Temos é que esse esforço de apresentção de propos-
mais de um bilhão_ de dólares do Japão - tas, necessáfiáS e r-ealistas, encontre urria res~ 
eu queria só qualificar que quando digo rece- posta adequada por parte dos bancos e gover-
ber, isto_ é, aprovação de empréstimos, não nos dos países credores. Esses dias estão pre-
significa, necessariamente, desembolso [me- senciando uma inteos~ _atividaçle de concer~ 
diato -, mais ou menos entre 1 e 1,5 bühão :ta,ção _egp-e_® países do chamado Grupo dos 
de dólares do Japão; temos com o Banco Sete, q~ reúne _o_s principais países industria· 
Mundial a possibilidade de aprovação, até ju- lizados. A estratégia da dívida está sob revisão. 
lho, de cerca de um bilhão __ de _dólar.e_s __ ero_ __ t possível que, nos próximos dias ou sema-
empréstimos; temos também a possibilidade nas, o Governo americãnO anuncfe algumas 
de 1 ;2. bilhão de dólares dos bancos privados, linhas, ainda que genéricas, sobre uma nova 
além dos recursos das agências de crédito polftica para a dívida externa. Como- se pode 
à exportação. Do Eximbank americano, ex:lste reç_orçl_as, ºCongresso nQrte~ameriç:<m---º_ flayia 
nomomentoumbilhãodedólaresdeprojetos ftxado_u_m prazo para o Executivo, prazo que 
em exame, dos quais 100 já estão aprovados venceu__na_ última semana de fevereiro. para 
e 250 já receberam a aprovação prelím1nar. que apre-sentaSse a sua respOSta quanto a uma 

proposta do Congresso americano, que cons~ 
ta na Lei de Corn_értio, pela qual o Executivo 
deveria avaliar, e, a menos que tivesse obje
ç:ões sérias, levar adiante um processo de ne
gociação pará a criaÇão- de üm mecanismo 
ou de uma agência para a dívida, com -o obje
tivo de recompra da dívida pelo seu preço 
de mercado secundário e repasse dessa dívida 
para o país devedor. 

__ A estimativa atual é a de que, possivelmene, 
na reunião do Fundo Monetário do Banco 
Mundial, em abril próximo, se tenha, já, algu
mas diretrizes sobre uma nova política da divi
da, e (jue, a mafs Cuito praZo, ao "responder 
à proposta e à determinação do Congresso 
americano, o Executivo já dê algumas indica~ 
ções, ainda que genéricas, sobre os novos ru~ 
mos que pretende seguir. 

Mas evidentemente não podemos esperar 
que se defina esse novo quadro internacional 
para prosseguir nas operações que devemos 
levar a cabo para a redução da dívida. 

Como-já foi mencionado, teremos dificul
dades, no _curso do corrente ano, em _cheg,ar 

_-a_ um montinte de redução da dívida a_ que 
chegamos no ano passado, da ordem de 7 
bilhões de dólares, pelos mesmos instrumen~ 
tos, que foram, basicamente, a conversão da 
dívida em investimento, seja no âmbito da 
_conversão formal o_u_da informal, na medida 
em que o Governo decidiu reduzir o número 
de conversões, para reduzir o impacto inflac!o
nário dessas _çonversões. 

Gostaria de chamar a atenção para esta de
cisão, que é impbrtante no quadro mais amplo 
da política do Governo em relação à dívida. 
Jsso marca uma dara decisáo de subordinar 
as medidas, em relação à política externa, às 
necessidades do programa económico, às ne
cessidades de ajustamento da economia e de 
retomada de cres_cimento._ 

Se, num primeíro momento, após a crise 
de 1982. ocorreu, na grande maioria dos paí
ses devedores, uma prevalência dos compro~ 
missos externos, em relã.ção às necessidades 
internas de cres_clmento, hoje, o quadro é in
verso. E, no que diz respeito ao Governo brasi
leiro,_existe uma clara determinaç:á_o de dar 
a primazia, como deve_ ser~ ao programa eco
nômico e às necessidades de crescimento, 
e tratar, de mÕdo subordin.3dõ, os entendi~ 
mentes relativos à dívida externa. E isto _explica 
a decisão de suspender o reempréstimo, o 
chamadoreleding~ por um ano, o_que foi ne
gociado _com o comttê de bancos_ _credores, 
e explica também a decisão de reduzir as ope
raçõ_es_de conversão de_divida._ 

Se não pudemos alcançar uma redução, 
como_ no _ano passado, através do mecanismo 
de conversão em investimento, teremos que 
buscar novas fórmulas, e várias fórmulas estão 
sendo avaliadas. Eu gostaria, apenas a tftulo 
de ilustração, de mencionar algumas,_ na me~ 
dida em que não existe ainda uma decisão 
sobre o que se vai fazer este ano. Uma das 
fórmulas contempladas poderá ser, eventual
mente, a emissão de uma nova rodada de 
bônus de saída, com termos e condições dife
rentes. Uma segunda fórmula, poderia ser a 
troca de dívida velha por dívida nova, chamada 
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de securifu:ação de dívida, com alguma fórmu
la de melhoria de qualidade de títu1o ou de 
garantia a ser prestada, seja por organismos 
multilaterais, se eles esttverem dispostos e 
aparelhados para isto, seja por outras fórmulas 
que nós pudermos encontrar, como a troca, 
no mercado secundário, de papéis brasileiros 
e papéis que nós tenhamos como credores 
e outras hipóteses, inclusive a recompra da 
dívida, se conseguirmos viabilizar esse proces
so. Enfun, estamos avaliando diferentes instru
mentos para realizar, possivelmente, diferen
tes operações no momento em que tivermos 
concluído essa ava1iação. 

Um outro aspecto importante da política 
que o Governo pretende desenvolver ainda 
no corrente ano, diz respeito à dívida intralati
no-americana. O Brasil, além de um grande 
devedor, é tmabém um grande credor. OBraM 
si! tem créditos da ordem de 8 a 9- bilhões 
de dólares com um conjunto de pafses, que 
incluem os países em desenvolvimento e al~ 
guns países do leste europeu, como a Polônia. 

Em relação à América Latina, a divida de 
outros países latino~americanos para conos_co 
nos cria não apenas um problema financeiro, 
mas também um problema do ponto de vista 
do nosso comércio com os países da região 
e da própria integração latino~americana, pois, 
na medida em que muitos pafses apresentam 
altas dívidas com o Brasil e muitos deles não 
estão em condições de pagar essas dívidas 
regularmente, surge um problema para a con· 
cessão de novos créditos para esses países. 
Se nãó podemos conceder tais créditos, estaw 
remos afetando, em decorrência, a nossa ca
pacidade de intensificar comércfo e de levar 
adiante a integração. Portanto, wmrnova abor
dagem para a questão da dívida latino-ame
ricano que procure também reduzir o estoque 
e o seiViço dessa dívida é um imperativo não 
só para a solução do problema da dívida, mas 
também para c enéamfrJ"tarnento da lntegia
ção- latino~americana. Além disso, é uma de~ 
monstração para os países industrializados 
que os países devedores da América Latina 
estão-dispostos a fazer entre si aquilo que eles 
acham que deva s_er igualmente feito nas rela
ções entre os países industrializados e países 
em desenvolvimento na área da dívida externa. 

Não quero alongar-me mais. Apenas para 
concluir, eu gostaria de dlzer que o objetivo 
desse retrospecto sobre o processo global de 
negociação foi um pouco para mOstrar que
as negociações brasileiras só podem ser en~ 
tendidas se elas forem inseridas nesse pro
cesso global de negociação da dívida dos paí
ses em desenvolvimento, Esse processo glo
bal, e cada urna das suas etapas, fixa os parâ
metros do que é possível atingir em cada um 
dos momentos do processo negociador. Em 
1983 era impensável um reescalonamento da 
dívida por 20 anos e um spread inferior a 1%; 
em 1985, isso já era uma realidade; mas em 
198.5 era impensável a redução da dívida; já 
em 1988 fizemos a redução da dívida com 
um abatimento. 

O segundo comentário que eu faria, ao con~ 
cluir essa apresentação, (: o de que estamos 
vivendo um momento que, de certa forma, 

apresenta um paradoxo. A situação de alguns 
países devedores. em particuJar de alguns pai
ses da América Latina, é de uma gravidade 
sem precedentes, o que cria uma preocupa
ção quanto ao futuro imediato. Mas, por outro 
lado, talvez nunca, desde 1982, houvesse con~ 
dições para se caminhar não na dlreção, mais 
uma vez, de um adiamento, mas na: direção 
de uma solução para o problema, p-orque as 
condições para a redução da dívida estão da
das. O problema é como catalizar essas condi
ções, como conseguir que esta percepção ge~ 
neralizada em tomo da redução da dívida se 
transforme- em medidas concretas e imedia
tas, porque a situação de um grande número 
de países não permite que se espere por mais 
alguns anos ou mesmo por mctis alguns me~ 
ses. 

Para concluir, quero dizer que a experiência 
de todos que acompanham o problema da 
c;ltvida está em que na revisão da estratégia 
em curso prevaleçam as considerações de 
médio prazo sobre os interesses Imediatistas, 
as liTlplicações políticas e sociais sobre os cál~ 
cuJos_ puramente financeiros, de modo a per
mitir nO mais breve prazo a adoção de meca
nismos susceptíveis de levar a urna efetiva re~ 
duçào da dívida. 

De ·nosso lado. seria preciso aprofundar o 
debate _sobre a dívida externa, como está fa
zendo esta Comissão do Senado federal. É 
preciso que a soCiedade brasileira conheça 
melhor o problema e participe de modo mais 
ativo da busca de soluções da definição dos 
rumos a serem seguidos. O êxito de qualquer 
política, em relação _à dívida externa, depen
derá, em grande medida, da legitimidade que 
vem do apoio da sociedade, da credibilidade 
que vem do enunciado de objetivos exeqüí
veis, apoiados na evidência de que nós esta~ 
mos de nossa parte fazendo também o _que 
nos compete na administração adequada da 
eçonomia. E.- finalmente, da firmeza nos pro· 
pósitos e na continuidade nas ações. Muito 
obri:Qado. 

O SI<. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Preliminaiinente, agradecemos ao Ministro 
Sergio Amaral, a manifestação e a exposição. 
Antes de conceder a palavra aos Srs. Senado
res, daremos ensejo à complementação, à in
tervenção do Dr. Arnim Lo r e, Diretor do Banco 
Central, participe do processo de negociação 
da divida externa, em nome do Governo tam· 
bém. 

_ 0-SR. ARNJM LORE- Muito obrigado, Se
nador Carlos Chiarelli, Sr. Senador Fernando 
Henrique Cardoso, Senadores membros da 
Comissão. - - -

-como -representante do Banco Central no 
QIUpo que renegada a dívida externa brasi
leira,- acho que cabem algumas observações 
ao relato que o Sergio Amara] fez e são obser~ 
vações mais voltadas ao aspecto técnico dessa 
grande quantidade de pontos, levantados pelo 
Sergio Amaral, que nos mostram especial
mente o quanto é grande o assunto da dívida 
externa. 

Quando vemos que de 1982 a hoje, que 
é o período em que o País se encontra em 

renegocíação de sua divida, as diversas fases 
em que a atividade ocorreu, o número de pro~ 
blemas que o País viveu, em decorrê•Jda do 
caminho que foi esColhido para que essa dívi
da fosse renegociada e ajustada a nossa capa
cidade de andar com ela, parece-me· que é 
pertinente mencionar a atividade do Banco 
Central cerno órgão de controle, registro e 
informação, sustentação técnica e de formu
lação de políticas futuras. A partir do momento 
da constatação da necessidade de um acordo 
com os-credOres em 1982, para que foSse 
possível a continuação da eXistência do País 
na comunidade internacional, criou-se dentro 
do Banco Central uma necessidade que até 
então não existia: a necessidade de dados que 
permitam ao Governo, em todos os setores 
que têm relação com a dívida externa, de infor
mações corretas, consistentes e adequadas 
e que este trabalho, menCionado pelo Sérgio, 
que nos dá uma idéia de quanto ele é deta~ 
lhado e importante, vêm s~mpre do Banco 
Central. Quer dizer, tOdaS-essaS faSes que o 
Sérgio relatou, e que nós comó- índivfduos 
acompanhamos, sempre têm a base técnica 
nas informações do Banco Central. 

Gostaria só de mencionar, com algum deta
lhe, o que o Banco Central tem feito neste 
sentido e quanto terá que fazer para que todas 
as sugestões e direções que o Sérgio mencio
nou precisam ser apoiadas. 

Em 1982,·6-·B-anco éei:atral, pe"Io trãbalho 
que vinha fazendo desde a sua existência, per~ 
mitiu que o Brasil fosse o único País que fosse _ 
para a mesa de negociações, tendo conheci
mento da totalidade da sua dívida, onde ela 
se encontra e como está distribuída no tempo, 
não-só-com os órgãOS iil.térnacionaiS~ -m-as
com todas as atividades financeiras que o País 
tem internacionalmente. Acho que essa é uma 
informação que muito poucas pessoas se dilo 
conta, de que o nosso País é provavelmente 
o úriko- qUe tem--um reQ"ii:if.rO éomp"leiõ -de
toda a sua atividade internacional a nível de 
centavo. Então, em nenhum momento desse 
período de renegociação o País deixou de ter 
no cantata com os seus credores a demons
tração de qualidade de controle muito diferen~ 
ciada dos outros países. Depois, também te
mos ... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) _;_ 
Dr. Arlen, o Sr. me desculpe um informalismo, 
mas em face de uma incontrolável curlosi~ 
dade, já que tantas figuras expressivas gover
namentais aqui passaram; ministros, ex-rrli~ 
nisfros, presidentes do Banco Central, etc., vá· 
rias vezes tentamos chegar a esse elemento 
de informação, rigorosamente detalhado e 
fundamental, V. s~ ã.Q-ora nos diz que o Brasil 
foi o único País devedor que chegou à mesa 
de negociações conhecendo efetivamente, 
como um devedor consciente, quanto deve, 
diga a esta nossa Comissão, mate esta nossa 
curfosidade: quanto é que devemos hoje? Por~ 
que faz 2 anos que queremos saber e ainda 
não sabemos. 

O SR. ARNlM LORE -:-_To dos os dados 
que foram encaminhados ao Senado são con
tábeis ... 
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O SR. PRESIDENTE (Cado_s _Chiarelli) - -- E, fmalmente, eu gostaria de agradecer _e é nada de extraordinário, ou nada que deva 
O Banco Central nos tem enàminfiãdo dados - -me coláCaràâiSPOS1çao, cOmo administrador ser escondido. Ao contrário, eu acho que a 
-vamos deixar bem claro- tantos quantos do Banco Central e como indivíduo para os exposição do Ministro Sérgio Amaral, nos 
foram requeridos, mas sempre havia, por ra- trabalhos desta COin"issão. mOstrou que o Brasil dispõe de uma equipe 
zões inclusive de natureza técnica, dificuldade Muito obrigado. negociadora _de primeira categoria e de uma 
de essa precisão atuali:zada. O Sr. n·os diz hoje _c)" 'SR~···PREsiDENTE:- (Carlos Chiare IIi) _ --~cfl!i?~ :~~Oç!~çl_§_rey qu~ Dá~ _é a!ual,_ h;á; U!lla 
que tem esse elemento._Então,__apenas pediria Dr.Amim, eu não disse que nós não tínhamos continwdade Já Sao tantos anos de dJYtda. e 
que... - -dãaos;nern que o Banco nao_nos tivesse fõf-- t:mtas agruras ~e nós tem~s. gente especta-

O SR ARNIM LORE _ /Y\as 0 último Con~-- -neddáOS-dadõs. Ele noStém-romeCTáo~-ãlTáS;--- hzada ~e~se sofnmento da dívtda, nessa tortu-
junto de contratos que foi encaminhado ao com absoluta pontualidade. A única coisa que ra da dtVIda; tem gente que sabe passo a pas-
Senado é uma confítinaç-ãó. --etiâ1SS_e_é __ qlie-nOS-iláOUVemos-atenOje-esse --~,o 9u_e acontece, por que acon~ece, com? 

No que diz respeito às informações contá- valor _global, total, atual, e que nós teríamos e ~e acontec~. Portanto, nó~ ouVJmos, hoj~, 
beis,gostariadereafirmaroquedisseanterior- o maior desejo de conhecê-lo, apenas isso. aqut de ~anha, a.reafi~açao_ de uma séne 

- SeY.-S'o-tefu_, eTlfã:ófeYeJeésSê:SéQfeaõTàh-- -de questoes que Já haVIam Stdo levantadas 
mente, de que a situação ativa e passiva do táStic"6 ~cjUJ: - há mais t:~po e que a~te~ eram t~vantadas 
Brasil no mercado Internacional é controlada _ pela opostçao e que hoJe e uma hnguagem 
pelo Banco Central, é exata e atualizada na O SR ARNlM LORE - A díyida externa emo, porque não se trata nem de oposição 
medida do trabalho_ que dispomos. registrada em 30-6-88, dentre os diversos nem de Governo, o caso é problema nacional 

Outros_ aspectos, ainda, que me parecem -itens, é de 101 bilhões, 699 milhões de dó- edeumproblemaquetemque_ser,_realmente, 
ser necessários mencionar neste momento, lare~. _ __visto_d.essa. perspectiva. 
seriam os que o Séigio levantou, com refe- o SR PRESIDENli-(C:arios Chiarelli) _ Eü ·me· recordo, aqui rriesmõ nesta Sala. da-
rência à conversão da dívida como sendo um T · ta d · h ? primeira vez que nós falamos da necessidade 
dos caminhos que, no ano de 88, teve um __ nn ___ ejun _o._---- -------- ------- -- --deumanegociaçãopolítica,algunssenadores 

Eu gostaria apenas, agradecendo também 
andamento diferenciado na história da nossa a intervenção, às questõ_es, indagações e ma- ligados ao Governo da época reagiram violen-
dívida; e também o valor e o caminho qUe nifestações, de dar a informação de que 0 tamente, parec!a heresia falar-se nisso, porque 
foi escolhido. Dr. Sêrgto tem um compromisso, que lhe sur- primava -o-mercado, hoje é o Governo que 

Os senhores lembram que a conversão vi- giu de repente, a nível do Ministério da Previ- -diz que a questão fundamental é uma neg_ocia-
nha sendo discutida_há alguns anos e ncr ano dência~-ao- meio-dia-, e ciue -itós gostaríamos -ção em outro nível, que não é no nível dos 
de 88 ela teve andamento: no dia 1 o de feve- _então de ter posslbiltdade, c_om a maior pres- agentes financeiros, que é um nível político. 
re.iro a Resolução n9 1.460 fOi aprovada pelo - teza, de viabilizar a maior rentabilidade do no_s- E mais ainda, aparentemente, alguns sinais 
Conselho Monetário e no_ dia 18 de: março _SQ_trabalho_dentro dessa hora que teremos nessa direção já estão sendo dados pelo pró-
·o Banco Central emitiu um i-egufamento com- peta frente, prio Govemo.lsso me parece uma coisa posi-
plementar e, a partir de então, tivemos a pri- tiva do que está acontecendo. Mas deixa claro 
meira experlênda do Brasil em permitir que O Senador F e mando Henrique Cardoso, _o seguinte: eu não_ vou entrar em nenhuma 
o mercado demonstrasse qual o valor que ele Relator da Comissão, está pedindo preferên- tecntcalidade, mas uma pequena pergunta e 
considerava necessário a pagar, para qu_e ele -era; a qüãl nóS concedem?_= co~ ~-~~ior... mªis_n_gçlª nessad_i~_çã_o_,_M--ª-S_Q~b@ clarQ_l_am-__ 
obtivesse a possibilidade de utilizar um depó- O SR. FERNANDO HENRIOOE CARDOSO ~ ~- bém q1,1_e_ a_difLçuldaçle,_que _[}ÓS terQos, hoje, 
sito em poder do Governo· para transformar -·(RelatOr) - Mas não cãm O Presidente. de sair çiesse embaraço _é precisamente da 
em investimento. - - -~.:..:: 6 -SR.- PRESI~E--(C~ri~~--Chia;erii) __ - falta de uma _ação política mais enérgica. . -

Nós, no ano de 1988; aSSistirriOs diVersaS - ôs f!sTOrços deSpe-ndidoS-- ilo an(rpãssa-ao f_eitas estas manifestações d_e_ Presidentes. e discussões do processo de conversão, mas foram consideráveis, o resultado foi magro~-Presidenciáveis, volto à Comfssão e peço que 
eu acho que a discussão foi pequena, ela nã_o _

0 
Relator se manifeste. Não porque os esforços não tivessem sido 

foi detalhada e suficiente, eta poderia ter sido orientados tecnicamente no lado correto, mas 
mais objetiva, mas o ano -roi cheiO de Qirtros _O .SR.. ~..91iEJ:-i_BIQ~-~P9§_Q= _j;Q(g~_11ª-QJJ.9.Y.~JJ~!l.b~[!lª_$lt..!:!~ã.Q _çl~_p_oK_ 
assuntos da maior relevância e__não permitiu (Relator) --$r. -~residente __ e Srs. Sen~çfores der qu_e levasse_a_um_ª_ac~ler~ç_ão da_ que:s@9 
que houvesse uma discUssão- mars profunda dª Comissãg, miqh<;ts obs~~çõe~ s_~o muito_ dp al(vio çl~ c:lí_vidª. [l)so eu ~ç_bq_ qu~? ~- ~vid~o_te. 
dessetipodeassunto.Euacho_queoprincípio poucas, são peguenas.__ _ ___ _ _Ia_mQ~m não a9ianta a gente__fal<::Jr sqb_re a 
foi criado, nós poderíamos ter tido uma dis- OUViffiOs coiu ffiiJjtQ proVeítO a expOsição existência ou não de uma situação de poder: 
cussão mais profunda e. com -certeza, mais do Ministro Sérgio Amaral e o complemento ou se a cria, ou não há o que fazer. 
ampla com todos as-setares da sociedade feito pelo Diretor do Banco Central Eu tenho, O Ministro Sérgio Amaral, com muita corre-
quanto a esse aspecto. Mas eu acho que s6 emprimeirolugar,quelamentar,lamentarque ção,rnostrouqueasituaçãodaAméricaLatina 
o valor que nós conseguimos no ano de 88, essas informações tenham chegado só hoje se agravou, e ao dizer América Latina, disse 
nas diversas formas de redução da dívida, nos -aqui. Esta Cómissâp- ext~te- há alguns anos Brasil ~ml?_ém-,_ P9rque ~ _f!ossa Jambém_ se 
indicam que é um me<:anismo que deve ser e prestou, criou alguns serviços, pelo menos agravou, houve uma perda efetiva do Brasil, 
estudado com um pouquinho mais de profun- no sentido_ do_ esclarecimento do processo do inclusive em termos de crescimento econõ-
didade, negociador, e até mesmo, em certa ahura, ao mico, que foi negativo, no ano passado. Os 

E, por último, eu gostaria somente de men- próprio processo __ do negodador, como bem mais otirnistas ainda fazem ·apelo ao cresct-
cionar que o trabalho que esta Comissão, ao lem_brq_u o __ Mi_pi.$tfo _SérgiQ_Am-_a@]J_g!-1_~ f9i_ c!e _ rn~nto _dQ_m_erçªç_!Q__injo_rm.;~.l,_pª(ª __ Q_i_z_er _que 
longo desses anos, tem elaborado somente uma efi_clêndC! incr:fvel, _quandc;> da nossa visita f!~O fQi t'ªo grav:e -ªssirn, mas pelo_ m~no? no 
terá eficácia se for um trabalho_ de muita pro- aos Estados Unidos, eficiência que é fácil de que há_ Çe registrado f<;>i negativo. lSsO mostra 
fundidade. Então, corho ô-"'Sefiàdor --CarlOs - Ctihlpr6Vaf j5e_la m~neir~ çom_o ele expQs, hoje, __ a _todos QÓS gu_e __ gu~_t)to J!lais h9uyer _infqrrQa_
Chiarelli me disse que não dispõe dos dados,- -áq"U1:Com-tõdéfSegurãnÇ:ã;-é-Utif dOs maiore-s çãO só15re éSSãSTtúãÇ-ão mais sé cfiatão Conai-
eu acho que _é imprescindível para o sucesso conhecedores do processo negociad_or da dí- __ ções para que, politicaniente, se possa ter uma 
desta Comissão ter o conhecimento detalhado vida. JnfeliZfnéhte;-ã -uma Certa -ãltUra,- o flUxo -iieQ'OCia-ão mais firnie". QUér dizer, quanto mais 
do tipo da dívida que nós temos para Com -de informaçõ_es f6LS:l:!Spenso a esta ComisSão, o Brasil for informado da realidade, melhor 
os nossos credores. Quais os mecanismos eu acho que com perdas muito grandes, não é, e não pior; quanto mais canais existam nes-
que o País dispõe de controle e de adminis_.. <penas-para a -comissão, mas para o País. sa direção, melhor, porque ninguém vai fazer 
tração dessa dívida e os outros mecanismos =~E uma maneira de se verificar, com toda dare- milagre. Nós temos uma eleição e o Governo 
legais que nos criam direitos _e obrigações_ na za, o que está ocorrendo na negociação da eleito não fará milagre, mas ele_tem que contar 
nossa existência no mercado Internacional? -divida. Tanto mafs-O que está ocOrrendo nãO Com a verdade e- tem que contar com o apoio 
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da sociedade. Um dos dados que mais me 
impressionaram na negociação da divida foi 
o fato de que dois Ministros se demitiram em 
pleno curso de negociação. Ministros, como 
o Ministro Mailson também, que quando nos 
prestaram informação o fizeram com toda lha
neza, com toda sinceridade e até ajudaram 
a montar essa política. Muito do que houve 
aqui foi montado pelo Ministro Bresser; o pla
no negociador do Ministro Bresser não difere 
essencialmente do que foi feito em seguida. 
Ele, hoje, tem uma posição um pouco diversa 
disso, mas, na verdade, inclusive todo esse 
aspecto da negociação não convencional que, 
vamos ser claros - faço essa observação, 
Ministro -foi muito tímida ainda, quer dizer, 
em termos de resultados efetivos, como -diz 
o Presidente Chiarem, é apenas um comercial: 
nós anunciamos o que pode ser feito, a securiR 
tização etc., mas tudo isso muito timidamente 
ainda. 

Vejo, com alegria, a referência feita aqui à 
Lei do Comércio dos Estados Unidos. Nós 
discutimos isso lá nos Estados Unidos onde 
há, efetivamente, a menção à formação -de 
um fundo internacional para a recompra da 
dívida. 

Quanto eu saiba, o úniCo país que fez isso 
com alguma energia maior foi o México -
e não sei até que ponto foi exitoso. E, note-se, 
o México tinha saldos consideráveis na balanR 
ça comercial. Nós não os temos na mesma 
proporção para fazermos por nossa conta. 

De modo que uma ação enérgica no plano 
internacional que vá nessa direção, comple
mentada por uma ação entre os países deve
dores, forçando uma renegociação, parece
me ser o únfco caminho para que se saia 
desse Impasse, que é doloroso. 

O esforço brasileiro foi imenso e o BraSil 
mostrou um enorme potencial de crescimenR 
to. E os resultados foram sempre magros. O 
dado trazido pelo Ministro Sérgio Amaral, de 
que a taxa de juros subindo 3% em um ano, 
anula praticamente o grande esforço, é um 
dado fundamental. 

T ada a teoria existente é de que o que falta 
é um reajustamento; a teoria hoje prevalecente 
é de que os países vão mal porque não são 
capazes de ddotar medidas duras intemamenR 
te, não fazem os reajustamentos necessários, 
nem o esforço exportador necessário para salR 
dar os seus débitos. T ada essa teoria vai por 
terra porque a taxa de juros sobe. 

É uma situação, realmente, digamos assim, 
de slsifo: um recomeçar eterno para continuar 
pagando. Não há outra saída senão a política. 

Apenas mais duas obs_eiVações. 
Uma é com relação ao Banco Centra:. Uma 

das paixões do Congresso 'é a- famos<l audi
toria da divida. Esta Comissão teve acesso 
à papelada do Banco- Central. Alguns senaR 
dores foram verificar. A dificuldade que se tem 
é imensa, porque é um tal volume f!Sico de 
contratos que, evidentemente, é extremamen
te difícil. Acho que o Governo deveria se anteR 
cipar a tudo isso. 

Recordo-me que o Presidente Saniey, logo 
no Início do seu Governo-e logo que con·stiR 
tuirnos esta Comissão, nos disse: "Não se 

preocupem, o livro branco - não sei que cor 
tinha- da dívida vai ser publicado". Por que 
não fazer isso, meu Deus? 

O SR ARNIM LORE - O Senhor permite? 

O _SR. RELATOR (Fernando Heririque CarR 
doso)-~ Permito, até peço. 

O SR. ARI'IIM LORE - Como balicário piiR 
vado, no inido do atual Governo, eu acampaR 
nhei __ Q __ esforço do Senado e do Congresso 
em obter esses dados. E soube, também, da 
-tarremes.sa da kombi a(Jui paf-a a Comissão. 

Na verdade, toda a atividade de dívida foi 
publicadã no Diário Ofidal. Ex" sabe disso? 

0 SR. RELATOR (Femai-Jdo Henrique CarR 
doso}.-Sei. 

O SR. ARNIM LORE - Quer dizer, toda 
operação que se registrou neste País teve d.iR 

- vei'SóS pontos relevantes. 
O primeiro deleS -é C,ue não há dívida contra

tada pelo País sem que tenha havido um con
trato de câmbio. 

O SR. RELATOR (F einado Henrique Card0R 
so)- Claro. 

O SR. ARNIM LORE - Segundo: uma vez 
contratado o câmbio e assumida a dívida, ela 
-depois tem um registro emitido que tem a 
sua confirmação Pelo Diário Oficial. 

Entâo, não sei em que ponto encontraRse, 
hoje, a auditoria da dívida do ângulo de visão 
da CQmi.ssão da Dívida Externa, mas acho 
que esse _estudo deveria ser concluído logo 
para que se encerrasse esta fase da dúvida, 
se é-que V. E~ ainda a têm, do tamanho 
da dívida, o que existe em registro e o que 
cabe ao Banco Central fazer. 

Penso que a atividade do Banco Ceritral; 
com certeza, foi cumprida; a lei que estabelece 
as obrigações é a Lei nn 4.131, provavelmente 
uma das leis hoje em vigor mais antigas, e 
V. Ex' tenha a_ certeza de que tudo o que a 
lei determinou fo( feito pelo Banco Cehtral. 

O que poderá haver é uma discussão quanR 
to à utilização dos recursos. Então, a parcela 
que diz respeito à atividade do Banco Centra] 
na formulação da dívida, V. Ex" não tenha dúviR 
da, foi cumprida. 

o-sR. RELATOR (Fernando Henrique CarR 
doso) - Não, não tenho dúvida, até porque 
tive acesso a ela. O que estou dizendo é que 
se o Banco Central tivesse se antecipado, digaR 
ines, na sistematização desses dados e na in
formação, talvez não ·tivéssemos discutido tan
to a necessidade dessa auditoria da dívida que, 
para muitos, é uma esperança. Mas quem co~ 
nhece o-problema, sabe que dessa esperança 
vai reSultar uma frustraçãO, porque o ponto 
ceritral é esse que V. s~. mencionou aqui, ou 
seja, o que foi feito com esses recursos. 

E ess_a não é uma questão do Banco Cen
tral. 

O_SR ARNIM LORE - Não, não é. 

Então, se V. Ex' tem ainda alguma dúvida 
quanto a coisas que o Banco· Central pode 
informar, S. Ex~ devia ... 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique CarR 
doso) - Eu tenho uma, e vou pedir já. É 
que houve uma informação relevante do PresiR 
dente do Banco Central, na época do Dr. MiR 
lliet, que diz respeito a quanto da dívida é pro
duto do juro flutuante. Isso ele nos deu, fez 
uma exposição aqui... 

O SR ARNIM LORE - Mas essas tabelas 
existem. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique CarR 
doso)- Existem, mas eu gostaria que fossem 
oficialmente consolidadas e enviadas a nós, 
porque isso é um dado importante. Acho que 
a questão mais dramática desse processo de 
endividamento, descontados os eventuais 
maus investimentoS, prOblema que não é-dos 
credores, ... 

O SR. ARNIM LORE ~Nem-do BaÍlco Cen~ 
trai. 

O SR. RELATOR__(Femando Henrlê{ue CarR 
doso)- Nem do Banco Central, será de quem 
investiu. Descontado isso, é o fato de que nós 

- temos um peso muito grande da dívida, que 
é ocasionado pela flutuação dos juros, a qual 
não corresponde uma contrapartida de invesR 
timento. Isso é grave, porque aí ... 

O SR. ARNIM LORE - Eu acho imporR 
tante, ... 

O SR. PRESIDENE (CarloS Chiarelli) - Só 
um minutinho. Vou permitir- que-o senadOr 
Fernando Henrique Cardoso termine a inter
venção e nós daremos a palavra a V. S• no 
momento adequado para se manifestar. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Car
doso) - Enfim; eu gostaria de r_e,c_ebet do 
Banco Central algum documento explícito so
bre o que corresponde, na dívida, à flutuação 
de juros. Com relação à auditoria, o que estou 
dizendo é que simplesmente não há informaR 
ção, não só nesta Comissão, .como não há 
no Congresso, que tem ainda a expectativa 
de que, ao fazer uma auditoria, na dívida vai 
pegar o "pulo do gato". Eu acho que seria 
melhor que houvesse uma antecipação do 
Banco Central, para mostrar que as coisas 
são diferentes, que não é por aí que se vai 
realizar realmente um grande avanço na desR 
c;oberta das causas da dívida. 

Com relação ao Ministro Sérgio Amaral, eu 
só queria fazer uma obseiVação. V. S• não acha 
que foi uma imprudência subordinar a consR 
trução da Usina Angra III à Eletrobrás? Porque 
isso, obviamente, permitiu ao Banco Mundial 
fazer restrições ao desemboso; não havia ne
nhuma necessidade - pare-ce-me ......:... técnica 
de que houvesse essa dedsão de subordinar 
a construção- das usinas atómicas_ à mesma 
entidade que constrói usinas hidrelétricas, em 
nome da qual os empréstimos são concedi
dos. Quero saber se eu estou errado ao fazer 
esta consideração e se não é isso o que nos 
está atra~lhando, pelo menos no desembol_R _ 
50_ de 600 milhões de dólares, sein entrar na-
discussão de se cabe ou não ao Banco Mun
dial fazer J,Jm monitoramento, o· que· nós vaR 
mos fazer aqui ou não, mas no caso do em-
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préstimo? Fora disso, Sr. Presldeilte, eu. não rªçãó.:'"IQ.L.Drtl--põucomef:iõr~meüf sem- ti.ISto não só so_b a forma de _novos investimentos 
teria nenhuma outra observação a fazer, para o País, do México foi um pouco maior, para o Pa!s que não gerem ama acumulação 

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ____ m~~ com cu_S!Qy':lf~_aqu:_l~ pais. da dívida, como também, a da transformação 
Eu consulto ao Dr. Amim Lere se tem alguma - Por fim, quanto_!_ questão ~e Angra ~III, acho da dívida existente em investimentOs, que é 
informação complementar a prestar. que,_ ar,_ o que acontece~ fo1 a_ adoçao, pelo a conversão da dívida. 

Gov:erno, de uma_ medida que encontrava Pens_o. no entanto, que se este é um caml-
0 SR. ARNIM LORE - Pois não. Eu vejo bons fundamentos do ponto de vista_ da erga- nho importante, e!_e_não pode ser visto como 

que V. E>r tem dúvidas e parece-me que algu- nização do setor, da racionalidade adminis- o c.;'!minho principal, ou único;: porque tam-
mas informações que V. Ex" deseja não foram trativa e -da contenÇão de deSpesaS:. Ela teve, bém apresenta alguns limites. Temos, sem 
fornecidas. Então, coloco-me à Sua disposi- no entarito, Um d.eSénvolviine-nto_ inesperado dúvida, que retomar a conversão da dívida-in-
ção, para que se encaminhe todas essas tabe- e lamentável, que foi o de se tornar num com- vestime_nto.Jão cedo as :condiçõ~s da econo-
Jas eventualmente necessárias para sanar es- plicaâOr _p_a!'!_ a _s:o_!'!~l~s-~~-~~ 11~~sas -~g_o_s:ia- mia e o êxi.to do prograina económico o per-
sas dúvidas que V. Ex!' tem. Es_tou ã _su_a. dispo- ções com o Banco Mundial._ Complicador que, -mifàrri.-l'Odereri10~Ç trnaDéffi-...:..::-e---,·aev-einõS-
sição, para, à hora em que V. EX" quiser, dar agora, no que diz respeito ao desembolso dos - criar as condições para que o Brasil conti-
essas informações. bancos,-_esfá Sãnado pela--Concordância dos nue a ser um País que atraia investimentO es-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Ch(arelli) -
Concedo a palavra ao Ministro Sérgio Amaral. 

O SR. SÉRGIO AMARAL- Muí!P obrigado, 
Sr. Presidente. 

Eu gostaria, em primeiro lugar, de agra
decer ao Senador Fernando HenriqUe Cardo
so as referências elogiosas feitas à delegação 

· negociadora brasileira e, particularmente, a 
mim próprio. Para mim isso é muito_.-tmpor- · 
tante, sobretudo partindo do Senador Henri
que Cardoso, por quem_ eu tenho profundo 
respeito; Isso é muito importante para nós, 
como negociadores, porque essas negocia
ções são extremamente difíceis, é um jogo 
muito pesado, em que os nossos interloculw 
tores do outro lado da mesa, muitas vezes, 
se servem-cfetocres os-lnStrtJrrientos-para dimi-
nuir, para denegrir e para desqualificar os ne
gociadores braslleiros. E, nesse se_ntidci;é mui
to importante _que nós possamos- conta-r com 
apoio, quando o Congresso, o Senado, a Co_
missão da Dívida julgar que o mesmo é mere-
cido. · 

Eu gostaria, em segundo lugar, de concor
dar inteiramente com os comentários feitos 
pelo Senador Fernando Henrique Cardoso 
quanto à necessidade de fornecimento de in
formações adequadas em tempo, ao Senado 
e ao Congresso em geral e, eu diria mais, 
à opinião pública, porque nós só teremos uma 
posição negociadórá com cred_ibili_dade e com 
legitimidade se ela resultar de um .c)_mp[o deba
te nacional e se ela refletir ~s posições da 
sodedade. 

Acho que nós só lograremos esse objetivc 
se a negociação da divida não for o trabalho 
de um pequeno número de inidãdos, mas 
resurtar ae--úrn-conne-crmento ·amplo- da soei~= 
dade e de um amplo debate. 

Concordo, também, quanto ao fato de que 
as iniciativas tomadas em matéria de redu~ão 
de dividas, até hoje, são tímidas. E elas são. 
O Brasil foi uma porta que se abriu para o 
lançamento de bónus de saída. 

No México, uma tentativa mais ou menos 
parecida também alcançou resultados m_ais 
ou menos tímidos, porque o México abateu 
apenas dois ou três bilhões.de dólares, mas, 
com um custo um pouco maior do que o 
nosso, porque para atingir esse objetivo, o Mé
xico teve que comprar um título do Tesouro 
americano para servir de garantia à sua dívida. 

O desconto, no caso do Brasil e do México, 
é parecido, é da ordem de 30%. A nossa ope-

_bª--IlÇQ~ ___ em dissociar e!Tlpréstimo setorial _elé- trangeiro. Este é um dos ternas no qual o 
trico do seU desembolso. - - -- -- -~n9ress0 ~adõriãrte(ii-~_m-·r;apeltnUifo im-

Muito _obrigado. portante, porque_ é essencial dar ao investidor 
0 SR--pRESIDENTE (Caflos Chiarelli) _ sinais mais ou men?s_ claros, e não_ equí~ocos, 

co~·a--pmavra o sen:aaor-MOnsesana,-o~-- ----- iaa::~~-~~~~~ ~~~;;~~~t~~:~s~~~~:~~: 
O SR. AFFONSO_ SAN_ÇijQ = YQY procurar trangeiro, ao lado de outras medidas, particu

ser-ó _mais _âireto, porque, senão, não vai_ dar larmente da redução da dfvicla, estão no c~-
temp6 pai-a ouVirmos o· noSSO iluStre Sérgio inínmhO de uffiã S_Ol~~ao· para o-j)rOQ-i-ãrTia~-
-ArnafãfiespOndEm~õ.-· - ·- -··- -- ·· --- · -- - 0-SR,.ÃFFoNSO-~c~ó_:~ V.S~-~io -~cl;a 

Pergu?to, -_9~, Amaral: com a ;e~enen~1a que é contraprudecente falar~se em cartel de 
que V. ~- te~_? _e':flbo_ra -~esses últJ_rnos _dJas devedores, prlndpalmente na América Latina, 
V. S' tenha stdo mu~to _!éstejado pela tm~rensa quando os interesses de cada país são diferen
c~o i~~-, V: S_:_D8s>~ac~a qu~ ~ey~namos _ tes? hâ países que não têm_quase nada para 
saJr ~esse . rengurr~ngue_ de dtvtda externa exportar, que não têm essa diversificação que 
para tnve_stiment~. ~arque cada vez que faze- temos. Como irewos .1.mir-nos a _e~tes países 
mos_maxs. emprestHn~--~ __ a~ho __ qu~e__s_om.Qs_ para pleitear melhores condições da noss-a di
um c~otetro ~escl~sstfi_cado, po~q~e !~_m_o vida quando, no meu modo_ de_ ver, é contra
cal<:~Jro _c~~~-~~cado ---:_estamos levan~~do prudecente? Como eu trabalho num pequeno 

-~~~~-?!1~8~ó-~r~:_n~o _qu_~ -~ _dt~~a sistemafinanceiro. yejo que_dojs çredore,s não 
po_ e -· .:f s .. -·--_!TI! _g~s .. - - ~-- --~ -_-- podem unir-se para tratarem de um mesmo 
~~-l/-.--St, nao acha que o Bras1l preci_s~na m~~ar assunto; nem dois dev~otes podem fazer a 
de ~~o e de r~, com Utl}a __ d~cJ~O pohtiça mesma coisa. Entendo que isso é_ contrapru· 
~ompetente, efictente, clara e objettva, n~ sen- decente, mas gostaria de ouvir a opinlão de 
tido de CJU_~_paSS~_SS~mq~, _de ~_g_ora em diante, V S• 
a procurar-inVestimentos para o País? Porque · 
um país, como o Brasil, que não tem problema O-SR. SÉRGIO AMt\RAL- COncOrdo Com 
de gueáeis cOm -ruf!gliéin, -um jjãts Como- o _ -~ -~_também quanto a esse ponto de que 
BraSil, que tem uiilã riqueza que_ afnda não e$ta não ~ uma meta_ çlo_ GóvemO bra?ileiro, 
foi arranhada _t_q_~Inlen_te. tem -c9J)d~óes .9:e como taJTibém nãci é um obj_etjvo dos demais 
oferecer ao mundo posições de inVestimentos devedores latino-americ_ãnoS, -com~~ os quais 
qUe, talvez, poucos países tenfiZim.~se:vamos- lemos:-estreifã-dO --muito-- as ·nos-sas reiaçoes 
sempre falar: ''Vamos levantar mais tanto para nestes últimos meses. O que o processo de 
pagar tai1to", porque" a _empresa diZ q-ue oBra- articlllação entre os principais devedores lati
si! vai ter 600 bilhões, não se sabe se esses no-ainericanos busca, não é formação de um 
60Q.bilbões .. são_apenas para rolar a dívida. cartel de devedores para não pagar a dívida, 
E-a-nossa OMda seliipre-a.Umtmta-nâo._ masurrn:nelhor conhecimento de:_um proble-

Eriião; ·gastaria ·a e fazer -eSsa iriâaQãçãO: V. ma coffii.:uil que ãfeta um g-rande número de 
~i nao·-achã--que--o-srasli teria--que-"ter--um -=países;·a-é ·urri prohlerna -qii"e areta- paíse-s que 
rumo diferente_na s_ua dívida e passar a pensar têm diferentes situações, mas que enfrentam 
em-InVestimentos e nãO erTu:Ontr81r mats -divi- também algumas dificuldadg_s semelhantes, 
das? como Ci problema da transferência de recur-

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) _ sos, e b impacto do serviço da dívida sobre 
. . o mãriejo-aa ecoriOirila. ---- --- -

Com a palavra o Sr. Mimstro. Ess d -~ · ~ ·t --- ---- ----- -_ ----- - a troca e expenenc1as e muto Impor-
O SR. S_ÉRQlO AMARAL _Que_r_~ agr~-___ tanteetalvg_no_smopassado,noRiodeJanei-

d~~~I_'{. Ex' a pergunta, que me dãã oportu~ __ [Q~ pela primeira vez os Ministros da Fazenda 
ni~~d_~d~ ~'?~~~~!:._'-:'_~~q_ll~~t_ã_9"~~t_ra_~a de_ um grupo importante de países latino-ame
o problema e que escapou à apresentação ricanos sentou-se errt tomo de uma mesa não 
i!1iciat -==-~-~·_-~: =- ----=-=-=---~--=---~~ _ PafãPla-nej~r U~ ~::ii.Ote. mãSpãra-disC-Utir pfo--

Concordo inteiramente com o_ comentário blemas comuns, para conhecer melhor as ex-
-Oev.-Ex" e. ãChQ-que -uma-áas fórmulas -para Periêfidas de uns e de o_utros e para formular 
superarmos ess_e enorme constrangimento uma proposta razoável e realista em tomo de 
para o desenvolvimento, que a divida externa um passo necessário, que é_ o da redução_da 
criou é,- sem dúvida, aumentar o investimento, dívida. 
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Esse tipo de exercíç:io consideramos não 
apenas importante, como necessário. ü cartel 
da dívida, além de ser contraproducente, pare~ 
ce ser uma ilusão. 

O SR. AFFONSO SANCHO - Gostaria, 
também, de fazer a seguinte indagação; qual 
é a dívida que pode ser arrematada com valo
res menores: é a dívida toda ou a dívida dos 
bancos? Essa dúvida envolve também os ban~ 
cos estaduais, os bancos intercionais? 

O SR. SÉRGIO AMARAL - Essa é uma 
boa pergunta e de difícil resposta. Em primeiro 
lugar, nas circunstâncias atuais, a única divida 
sucetível de abatimento no mercado secun
dário é a dívida para com os bancOs comer
ciais, porque apertas vão ã _esse· merCãdo a 
única dívida suscetível de abatimento no mer
cado secundário é a dívida para com os ban
cos comerciais, porqUe apenas -eleS vãO a esse 
mercado para vender os seus créditos. Portan~ 
to, isso retira, de imediato, a dívida para com 
governos e países credores e a dívida para 
com os organismos. No caso do Brasil, esse 
universo de dívida suscetível de abatimento 
no mercado secundário ficaria limitado a algu
ma coisa da ordem de 60 bilhões de dólares. 
Mas seria uma ilusão, também, acreditar que 
seria possível converter essa dívida de 60 bi
lhões de dólares por novos títulos aos níveis 
atuais de desconto no mercado secundário. 

O mercado secundário, hoje, está na ordem 
de 27 a 28% pa[i õ · papei--brasileíro, o que 
significa que há certos bimcos creaores do 
Brasil que estão dispostos a transferir seus 
créditos, mediante o reCebimento de 28 _c en
tes por cada dólar de crédito. É evidente que, 
se tivéssemos cOriâiÇão de chegar no mei
cado secundário para fazer a recompra e co
meçássemos_a fazer isso em valores significa
tivos, o preço do papel começaria a subir, por
que essa é urna operação de mercado subor~ 
dinada à lei da oferta e da procura. Portanto, 
é muito difidl dizer, em primeiro lugar, qual 
é o universo dos bancos que está disposto 
a vender o papel e qual o que não está; segun
do, qual seria o comportamento do mercado, 
se começássemos a fazer operações de re
compra em valores significativos. 

Quanto_à primeira questão, urna avaliação, 
ainda que muito precária, dá-nos a impressão 
que, do universo dos bancos credores doBra
sil, existe uma diferença entre duas categorias 
de credores. Os pequenos e médios bancos, 
e talvez com alguma preponderância dos ban
cos europeus, estão dispostos a vender a dívi
da no mercado secundário a preços baixos. 
Um universo da ordem de mais ou menos 
25% desses bancos estariam dispostos. Os 
restantes, bancos maiores ... 

O SR. PRESIDÉNTE (CariO$ ChiareUi) -
Vinte e cinco por tento dos bancos ou dos 
créditos? 

O SR. Sé:RGIO Af'.'lARAL - Vinte e cinco 
por cento dos créditos. Um número de bancos 
correspondendo a 25% dos credites. Um nú
mero de bancos, no entanto, bancos ·maiores 
e com créditos maiores, que têm interesse 
de longo prazo no País, prefere talvez guardar 

os papéis na sua carteira, em vez de vendê-los 
no mercado aos preços atuais. A idéia que 
se tem é a seguinte: se o Brasil começasse 
a comprar, se ele estivesse em condições de 
comprar ou se surgissem operações de trans
formação da dívida, ao nível atual seria um 
número muito pequeno. O mercado, hoje, 
aceitaria operações que vão de 200 a 300 
milhões de dólares por mês, Mais do que isso, 
o preço começaria a crescer e cresceria tanto 
mais quanto maiores fossem os volumes utili
zados para a recompra ou as operaçóes com 
esse papel. 

O SR AFFONSO SANCHO :.___ Uma última 
indagação. V. ~ falou que o Brasil é um país 
também credor da ordem de 9 bilhões de · 

· dólares. Este núme_(o é referente a América 
Latina ou ao crédito geral do Brasil e do mun
do? 

Q SR SÉRGIO AMARAL __:_ Oito a nove 
bilhões de dólares é_ o valor dos créditos glo
bais do Brasil para com o mundo. Desse total, 
3 a 4 bilhões de dólares são para com a Amé
rica Latina e, desse total de crédito para com 
a América Latina, um percentual da ordem 
de 30 a 40% apresenta dificuldades de paga
mento. 

O SR AFFONSO SANCHO -A informação 
que tínhamos é que somente a África devia 
ao Brasil cerca de 1 O bilhões de dólares, a 
Polônia devia cerca de 2 bilhões de dólares 
e tinha o crédito da América Latina. Aqui na 
Comissão de Relações Exteriores, _eu como 
Senador, preocupo-me quando chega aqui 
um embaixador pois, geralmente, nenhum 
país destes, como o Brasil, tem a balança equi
librada. O último embaixador que esteve aqui 
fel o _da Cost~ do Marfim e eu lhe indagava 
se a França; que teri1 uma inflUência muito 
grande em seu pais, não estaria fazendo o 
papel do banqueiro sabido, mandando aquele 
País, que vive sob a sua proteção, fazer opera~ 
ções fora para se cobrir. Até perguntei se sabe
ria os percentuais- das negociaçaões entre a 
C6sta do Marfim e a França. Ele me adiantou 
que era trinta por cento. Pergunto, Dr. S~io, 
se é interessante para o Brasil investir nesses 
países quando sabe que não vai receber, es
tando, por outro lado, contraindo indébitos 
dos países que têm meios para emprestar. 

O SR. SÉRGIO AMARAL - Senador, esta 
-é outra questão iii1j)ofta_n!e. Não tenho, no· 
momento, os números exatos da distribuição 
dos créditos brasileiros. A América Latina -
três a quatro bilhõ_es de dólares; Polónia -
o principal e os juros, chega perto de três 
bilhões; África, é algo substancialmente me
nor. A situação dos países africanos é, êie mo
-do geral, mais grave do que a dos países latino
arneri<:ãnos. Não tenho uma avaliação exata, 
mas acredito que as dificuldades de pagamen
to _deles sejam tão grande para o cumpri

-iTientO -de suas obrigações para conosco co
mo para com os países industrializados. O 
que- pãrece daro é que se torna necessária 
uma reavaliação· do nosso relacionamento 
com os países em desenvoJvimento em ge-ral, 
reavaliação que leve em consideração que o 

imperativo, que parecia que tínhamos na dé
cada de 70, que era o de exportar a qualquer 
custo para fazer frente aos nossos compro
missos externos, hoje tem que ser repensado, 
pois de nada adianta termos bons números 
nas cifras de exportações da Cacex, se depois· 
não conseguimos receber aquilo que empres
tamos. Portanto, é melhor uma política mais 
realista que leve em consideração as reais ca
pacidades do país devedor. 

No caso da América Latina, a situação é 
um pouco diferente, porque, ainda que alguns 
países tenham difioculdade para nos pagar, 
não pOdemos simpJemsente interromper um 
relacionamento, que é muito importante para 
nós em termos econômicos e políticos, temos 
de encontrar outras modalidades, primeiro pa
ra superar o problema existente da dívida atual, 
e em seguida para retomar um relacionamen
to mais intenso, mas que se faça na base de 
equilíbrio de comércio. Não nos adianta nada 
termos saldo com a América Latina, se não 
o recebemos. É. melhor para nós, e para os 
nossos parceiros, um equilíbrio de comércio, 
pois isso será fonte para um maior estreita
mento económico e para a integraçãof. 

O SR. AFFONSO SANCHO --Sr. Presi· 
dente, estou satisfeito ""':"' embora eStivesse 
sem rol de indagação - diante da brilhante 
palestra que o nosso visitante fez, mas não 
quero tomar o tempo ... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) .::_ 
A palestra não lhe ensejou respostas, mas perw 
guntas? 

O SR. AFFONSO SANCHO - Tenho um 
rol de perguntas para fazer mas não quero 
tomar tempo, 

O SR._ PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Teremos outras. 

Córifa palãvra o Senador Affonso Camarg<?. 

O SR. AFFONSO <:AMARGO - Sr. Presi
dente, sei que há premência de tempo e vou 
colaborar, sintetizando, não fazendo bem uma 
pergunta mas uma avaliação desses depoi
m-entos que registro realmente, como o fez 
o Senador Fernando Henrique Cardoso, o de 
absoluta transparência, o que para nós é fun· 
damental. 

V. ~. Ministro, fez um histórico de como 
se contrai uma dívida, como se adminsitra 

_uma_ dívida externa, que resulta na diminuição 
-dã renda per capita de um país. Então, é um 
histórico ·de como não se deve contrair uma 
dívida externa_ 

Não culpo pessoas; acho que_ este é um 
problema da sociedade brasileira e é urna rea
lidade que estamos e temos que administrar 
daqui para frente. Agora, o que me parece 
é que se pode conduir que esse modelo eco
nómico com um alto nível de divida externa 
não convém a qualquer país, e digo isso porw 
que, durante os últimos anos, ouvi se anunciar _ 
com muita- satisfação na hOra em que se obti
nha o que se dizia "dinheiro novo", e seinpre 
me preocupei com dinheiro novo. As pesSoas 
vibravam com dinheiro novo e eu me preocu
pava com ele. Concordo com o Senador San
cho, prque realmente temos de mudar todo 
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esse esquema. Não interessa ao Pafs endivi
dar-se. V. Ex" disse agora mesmo que há ban
cos maiores que preferem até ficar com os 
títulos em carteira a negociar com deság(o 
grande. 

Não culpo os credores dos erros que even
tualmente fizemos e fizerctm na nossa divida 
externa. Acredito que se há c_ulpa é da socie
dade brasileira, daqueles que negociaram, que 
não fiscalizaram, daqueles que não critic-aram. 
Penso que é muito importante que, quem sa
be, estejamos iniciando, a partir de hoje, aquilo 
que considero mais grave no pats, no mo
mento, como se fosse uma letargia geral. Hoje 
não devíamos ter nenhuma poltrona, nenhu
ma cadeira vaga' nesta mclnhã. Estes depoi
mentos são da mais alta importância para o 
País. No entanto, vemos que há pouca presen· 
ça, porque hâ quase que uma paralisia. Esta
mos vivendo um dima no País que dá a im
pressão de que o Presidente da República vai 
entregar o--cargo amanhã, no próximo 15 de 
março, quando será no ano que vem. 

Preocupou-me muito quando V. Ex• afirmou 
que não hâ ainda uma decisão do que se 
fazer este ano. Além disto~ a sua afirmação 
de que agora estamos subordinando a _dívida 
externa ao programa econômico interno, que 
é uma intenção. Parece-me, entretanto, ser 
uma realidade que O programa econôinico 
interno esteja subordinado ine_xora~lmente 
ao problema da dívida externa. Entãó, não sei 
como vamos sair desse circulo vldoso. De 
qualquer forma, creio que é importante_ este 
tipo de debate, de integração, essa_ abertura 
dos problemas para o País, para a sociedade 
inteira. É preciso também _s_e fm<Jr _o quanto 
antes_ o que se vai fazer este ano.._ Qual é o 
modelo? Qual é o caminho?_Preci:;,am_qs sab~J 
para podermos apoiar ou não, mas este deba
te tem de aconte_cer de qualquer forma. 

Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta, 
que é uma das curiosidade.s que está dentro 
da cabeça de todos os brasi_leiros e que não 
sei se poderia ser_ respondida pelo Sr. Lore 
ou pelo Ministro- hâ uma idéia, já se pensou 
em penalização dos recursos em dólares dos 
brasileiros lá fora, Uma -forma de penalizar, 
e há, inclusive, uma estimativa de quantos-bf
lhões de dólares existem em contas de brasi
leiros no exterior? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli] ~ 
Das perguntas, apenas essa última, do dinhei
ro dos brasileiros no exterior é que é para 
ambas. 

O SR SÉRGIO AMARAL -Eu queria agra
decer ao Senador AffonSo Camargo e gostaria 
de fazer algumas ponderações sobre os co
mentários e a pergunta feita. 

Entendo que talvez deva ser uma avaliação 
demasiadamente crítica dizer que não devería~ 
mos ter contraído essa dívida. Certamente, na 
acumulação da dívida. houve erros, falhas tan
to dos credores quanto dos devedores. Uma 
avaliação final, se foi bom o_u mau para o País 
a divida que contraímos, dependeria de uma 
avaliação dos investimentos que foram feitos 
com essa dívida, porque entendo que esta ava
liação poderia levar-nos à_ conclusão de que 

uma parte impàitante dOs ínveStirrientos, que 
foram feitoS na década dos70, que permitiram 
que "j:ieiSsâssenióS-pela- criSe do ·petróleo sem 
traumas maiore~. -no qúe diz respeito ao cres
cimento, e que geraram a capacidade de __ o 
País hoje produiir saldos comerciais que pro

,âuz. etlquiloto que a maioria dos- devedores 
latino-americanos não consegue, muitas ve
zesJ sequer_ urn f:quilíbrio nas suas contas co
-merda!S:"IStO-d!fÇOITe_, _em- boa. aiédida. dos 
investimentos que foram fe-itos. Isto não exclui 
erros que pÕdef!1 ter sido_ C<?mefídos. 

Etitendo __ q.ue: e_ssa avaJiaç.ão. d.ependeria 
também de se levar devidamente em conta 
a mudança no quadro _internacional a que eu 
apenas aludi muito rapidamente. ·se países 
contraíram uma dívida no momento em _que 
o dólar estava com_ uma_ cotação b.ai~~ e seus 
prOdUtos Variaffi nlUítõ~ e -a fuxa_C:fe juros era 
muito baixa, isso na époCa se afigurava um 
bom negócio, para socorrer ao grande cons
trangimento do balanço de pagamentos que 
havia naquele _momento. Agor~. se a econo
mia mundial, num espaÇo de menos de uma 
década, passa por uma -substancial transfor
maÇã"ó, em que os países em desenvolvimento 

-não-tiveram-a meitór_ possibilidade de influir, 
rna_s apenas sofrer ãs :conseqüências, é mui~ o 
díllcir apoiifa-i~riõs CO'mõ- OS-úiUCOS-ci.dJ)ados. 

Acho cjüe essa ê uma-avaliação, é uma ava-
liação que- a sodedade_,bi-2lsi1eira_ain_da_fem 
qu:e~·razéf." e~ mUitOS eiemeittOs-têrri- qUe ser 
levados em_ considerações. 

Quanto à segunda ques~o. acredito que 
V. fr talvêz. esteja Sendà rigoroso; O Gove~tio 
tem uma clara idéia d_p que tem que fazer. 
Erh primerro-lugar ... 

O SR. AFFONSO CA1V\ARGO---A frase foi 
-sua textualmente ... 

o SR-s-ERGIO AMARAL - Exaíamenti. -
----------

0 SR. AFFONSQ_ CAMARGO ~ Deve, in
clusive, estar gravada. 

O SR. SÉRGIO AMARAL - Muito bem! 
-Aceito o comerltârio_de v: Ex",_mas gostaria 
apef!as de qualific~-lo._ Q que o Governo pre~ 
tende fazer? Acelerar os ingressos. Segundo, 
redu~r a dlvida. TetCeifCÇdar _um novo trat~
me~_~_R<ir_a __ dJ0~ãJn~-ª@t:!_n_Q_~~}ri~J:i~-~T1-ª· ~~ 

comunicar ãos bâtlCos qU:e hão cumpriria 
uma cláusula do contrato, de reempréstimo, 
porque isto--significaria afetar ·um objelivó 
maior para a soc-iedade brasileira, que é o êxito 
do plano de estabilização. 

Deixaria o meu _colega Lore, ~quiser, fazer 
um ·Comentáfio sobre a questão da internado· 
nalização. 

O SR. ARNifY\ L ORE_ ........ Eu, realmente. gos~ 
tariã âe 'faZer- esse comentário QUe fem ô Se
guinte desenvolvi~ento_:_ 

Sabemos que O País vi-ve um regime de 
monopólio de câmbio, desde os anos 50. Ou
vem-se muitos comentários _da existência de. 
re-cursos de brasileiros, no· exterior, e que eles 
são- do valor tal ou outro. E se nós adicio
narmos ao fato_ de que existe o controle de 
movimento de capitais entrada e saída, o fatO 
de que o movirilento de comérdo taffibém 
é feito por preços e quantidades c_ontr_oladas 
pelo Governo, a existência desses recursos, 
no exterior! pode ter ocorrido por dinheirC?S 
não oficiais. Então, é possíVel que haja, mas 
dentro dos registres do Governo ... 

O SR. AFFONSO-tAfotARGO- (Inaudível) 

_O _SR. ARtifM_ LQRE ,~ N~_Q.,_ E_~t.e...sim. _ 
Há uma série de registres de autorizações fei
tas pelo Governo de investimentos no exterior, 
E esses registras são disponíveis,_ sao de ope
rações perfeitamente visíveis e registradas. 

O SR AFFONSO CAMARGct.:_:t\5 ofida-iS? 

O sR· ARNIM LO.RE -As ofici.ais, porque 
_ sobre as outras não ,existem registres. O que 
se _bouye __ são _comentários de parte a parte 
e é impossível verificar qualquer existência de 

· dePósitOs no- êXterioi" ," do pontO dé- visfã- de 
-- .autófid3de monetár:ia. -

- OSR.AFFONSO CAMARGO-Sem Condi-
-- ções de fazer qualquer estimativa. 

O SR. ARNIM LORE- Não há possibilidade 
de rãzer Uma- estímativa. POrqUe no ano passa-
délsedíSse-... ------ ------ -

-- O SR. AFONSO CAMARGO-:- Não há con
dição de fazer urna estimativa oficiÇ3lmente .. 

não-existe ainda uma decisão é sobre o meca- _ _ _Q_SB- ffll'jfM-LQ_~_- t:@Q_I1Q_~_I_lo _p~§-ªc:!__o_ 
nfSffiO-e5P_e_cifico, OU--~c;s-mecailisnlOS-esped- fal6u~se que o País teria subfaturado, que os 

= ficos que nós vamos a dotar, para reduzir a exportadores do País teriam subfaturado, não 
_dívida. Existem_ estudos_ avançàdos sobre ai- lembro bem, 3 _ou 5 bilhões de dólares. Acho 
guns deles. Neste momento mesmo, nós te- que não é razoável uma importância desse 
mos um grupo de pessoas que está fora, fa- tipo, sobre o volume de exportações que o 
rendo um trabalho de prospecção, so,gre es- País fez no ano passado, especialmente tendo 
sas diferenteS possibilidades. Mesmo que nós em conta que_ há uma agência do Governo 
tivéssemos uma idé1a clara sobre o mecanis- _. _ç;_çm~9J_ap.@__o§.pre_Ç_9_§ _ _Q_e: i!II_p_O_~çãq ~~~r
mo esPecítC.O QUe vi:úTIOS-àdoiar-; nOS terían1cis _ tação. Então, se nós exportamos o anopassa-
muitas .dificuldades em _anunciá-lo numa reu- _ ~é? 34 bJ!h].~s~ e_ ~T!_c!a ~~irl_1__!;lv_em_Q_s 4_ bül:!_~s __ _ 

_- nia~~·~I>_~cta~~-PPifli~~~J2J1~~~_p~rg~~- iS~~ r~z- ___ qe suQfªturê!fl"!e_o.19,_~6s_,_~~tiy-ªm~_t_e:L ªº---I"DQS. __ _ 
parte de um processo negociador. um País diferente do que parece ser. Erttãb, · 

Quanto à questão de subordin'ar a dívida acl:to que a disCU$Sâo poderia ser também 
externa, as_necessidades do programa econõ~ _ _ lJlT1 pocuo mais técnlca. Mas eu tenho a im-
m!CO, adiO que- cjuarito ·a iSto não--pode_ haver pressão de que o Governo não dispõe desses 
qualquer dúvida, isso tem que ser assim, deve- dados,. não_ tem ·caminhos de obter. E ~a 
ria ter sido sempre assim, foi em boa parte, internaclonaliz.ação ocorreria, se é que esse 

_ não o foi na totalidade. Mas, o fato é que-agora, depósito existisse, com uma estabilidade eco-
o cj"tie o- Govêl'n6-deCidiU Toi, sirrij:Msméftte, - fiômica no País. 
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O SR. SÉRGIO AMARAL -Sr. Presidente, 
sõ para encerrar, e não ficar dúvida quanto 
a minha colocação na subordinação. Apenas, 
uma opinião pessoal. É que eu acho que, en
quanto não se resolver definitivamente o pro
blema da dívida externa, nós não vamos con
seguir a estabilidade económica do País. É _ 
nesse sentido que eu qujs dizer que o progra
ma daqui depende da dívida externa. 

O SR PRESIDEN!E (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Senador Pompeu de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr. Presi
dente, tendo em vista que o Sr. Ministro Amaral 
já está praticamente saindo, eu tinha reJacJo .. 
nado oito itens, e ,vou até dobrar e guardar. 
Numa outra oportuoidade, talvez, eu possa ... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos thiarelli) -
Perguntar de memória? 

O SR. POMPEU "DEc SOUSA - Pois é.J~m 
algum intervalo da negociação externa, S. 5' 
possa conversar novamente conosco. E eu 
vou me reportar apenas a um assunto. Não 
vamos chamar de interrogatório as indaga
ções, porque interrogatório vem assim meio ... 
Não nos suponha S. 8' novos torquemadas 
aqui, compreendeu? Não estamos numa in
quisição, ·mas numa inquirição, até que eu 
devo louvar, inclusive, os dois inquiridos ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Em vez 
de torquemada pode ser savandarola. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - O Senador 
Jarbas Passarinho sugere Savanarola ao invés 
de torquemada. 

Mas, então, quero louvar a atuação dos dois 
inquiridos pela nitidez com que responderam 
as perguntas. E, querO também me felicitar, 
porque grande parte do meu interrogatório 
foi, de certa forma, antecipada pelo interfOo 
gatório do meu colegaAffonso Camar9o. Tem 
uma dupla de candidatos à Presidência da 
República aqui, uma dupla de Affonso ... 

O SR. PRESIDENtE. (Carlos Chiarelli) -
Eu comunico que fica rigorosamente proibído 
o Senador Pompeu de SoUsa fazer simulações 
de caráter presidencial. Voltemos ao assunto. 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Sobretudo, 
indagações do meu colega Affonso Camargo, 
que antecipou as indagações deste velho e 
empedernido opostcionlsta ao regime militar, 
oposidonista, réu e vítima do -regime militar. 
Mas eu gostaria de perguntar algo sobre o 
presente. Foi noticiado, inclusive na imprensa 
nacional e internacional, que o Banco Mundial 
resolveu puxar publicamente, ou quase publi
camente, as orelhas do Brasil, as orelhas 
atuais, não estou me reportando às remotas, 
não. As orelhas atuais do Brasil pela sua inép
cia, quer dizer. eu não sei muito da linguagem 
bancária, mas pela incompetência, por uma 
série de erros que es:se Pals vem cometendo 
e continua a cometer, e pagando por isso, 
não recebendo e pagando pelo que não rece
be. Isso me parece _realmente algo Kafkicino, 
no domínio de Kafca. Sr. MinistrO. É. só ísso 
que eu c:(Ueria perguntar a V. S' e ficar_ia mJJito _ 
satisfeito com a sua resposta. -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)
Com a palavra V. S• 

O SR. SÉR.GJO AMARAL- Eu que'ria agra
decer ao Senador Pompeu de Sousa a pergun
ta, que me dá a oportunidade de prestar um 
esclaredmento sobre um tema que mereceu 
uma ampla atenção da Imprensa brasileira nos 
recentes dias, e que merece um esclaredmen
to, não ape-nãs ao Senado, mas à opinião pú
bllca brasileira. Eu queria, em primeiro lugar, 
diZer que fiquei muito satisfeito em saber que 
V. Ex' tem oito itens para perguntar. Isso nos 
dá a chance de prosseguir nesse debate que 
eu considero_ muito útil. Çl.uero dizer que eu 
lamentQ__profundarnente um fato supervenien
te, que me força ter que antecipar um pouco 
a duração desse novo debate, mas estou intei
ramente àS "oidens da Comissão, para retomar 
esse d~ba~e quando a Comissão julgar opor

- tunó, pbrqtie considero este debate um ponto 
de prioridade, não só para a opinião pública, 
ao Cóhgi'esSó, mas-a n6s, porque-é preciso 
esclarecer aquilo que estamos fazendo. 
__ Questão do Banco Mundial: eu queria, em 
primeiro lugar, dizer que o Banco Mundial tem 
vários canais de comunicação com o Governo 
brasileiro e esses_canafs estão _fluindo bem. 
Existe um bom entendimento. Não posso atri
buir ao Banco Mundial informações veicula
das, que não mencionam a fonte e que não 
são confirmadas oficialmente pelo Banco. Se 
levarrilos em consideração a nota divulgada 
pelo es_critório do Banco Mundial em Brasília, 
logo após as noticias veiculadas pela impren
sa, nós vemos que o Banco Mundial não en
dos_sa _essas noticias e, em segundo lugar, não 
susCita a_s questões que tais notícias susci
taram. 

O cjue_é que está acontecendo? O Bfasj] 
t~m créditos aprovados pelo Banco Mundial 
no valor de cerca de 4.5 bilhões de dólares. 
Isto ~ ve_t:dade. Esses créditos riã.o foram de« 
sembolsados, por quê?- Em primeiro lugar, 

-porque 1ffi1aioria dos empréstimos do Banco 
Mundial é de investimentos. Destinam«se a fi
nanciar projetas brasileiros e tais financiamen
tos são desembolsados na medida em que 
os projetes avançam. A yida média de um 
ProJeto é de 5 anos, portanto, é muito difícil 
esperarmos que o Banco Mundial possa dek 
sem bolsar-projetes, se a e~ecuçáo fístca_d~e 
projeto não atingiu, ainda, _o ponto em que 
se justifk:i:tria· Uin desembolso.- Portanto, uma 
parte dos créditos aprovados e não desem
bolsados se deve a essa razão, que é uma 
razão normal no relacionamento de um país 
com o Banco Mundial e da forma como o 
Banco financia. 

Não existe apenas essa situação que está 
no campo da normalidade. Existe, também, 
uma situação que podemos chamar de anor
mal. E qual é essa situação? Em primeiro lu
gar, foi a decisão que decorre,_ em boa medida, 
dos novos preceitos constitucionais de trans
ferir uma parte da receita da União para os 
Estados e_ Municípios. O ponto de vista do 
Executivo foi q d~ que, se_ certas receitas _eram 

Jroosferidas, também deveriam ser certos en
cargos. 

Na medida_ em que a Llnião tem reduzida 
as suas fontes de receitas, é normal que os 
Estados e Municípios, que recebem tais recei
tas, sejam a parte responsável para dizer se 
aquele projeto constitui ou não uma prioridade 
para o Estado e Município, e, se constitui uma 
prioridade, se o Estado ou Município estão 
ou não disposto_s a ar~ar com as despesas 
de ~ontrapartida. 

Segundo elemento: o Governo adotou um 
sério programa de corte de desp~sas. Esta 
decisão corresponde a um anseio da socie
dade .. reduzir a parte do Estado na economia. 
Esta decisão corresponde a um anseio dos 
organismos multilaterais, que há muito tempo 
vêm defendendo uma redução da participa
ção do Estado na economia. Esses dois eil'ek 
mentes: a tranSferência de recursos para os 
Estados e Munidpios e o corte nas despesas 
públicas afetaram, como não poderia deixar 
de afetar, certas despesas anteriormente pre
vistas, para servir de contrapartida aos em
préstimos do Banco Mundial, pois ele não fi
nancia 100% do projeto; financia 35, 40% do 
projeto. O restante é finand;,:do pelo mutuário. 
E, se o mutuári<:)_pão_dispõe dos recuisos para 
concorrer ao andamento do projeto, o Banco 
Mundial simplesmente, suspende o seu de« 
sembolso. 

As medidas tomadas pelo Governo ... 

O SR. POMPEU DE: SOUSA - Eu tenho 
uma· pergunta: reJacionadã-a ·isSõ. O.Uei dizer 
que nós pagamos pelo desembolso não de
sembolsado? 

Segundo o noticiário - desculpe a minha 
ignorância, eu não sou banqueiro, como o 
Senador Affon-so Sancho. Sou até meio, meio 
não, totalmente ignorante de economia, sou 
até realmente um tanto infenso a números. 
Não guardo nem aniversário de filhos. Mas 
nós pagamos pel_o que não foi desembolsado, 
porque não preparamos devidamente os pro
jetas. -os projetos foram ineptos. realmente. 
lsso é o que eu fhe perguntaria, meu caro 
Ministro. 

O SR. SÉRGIO AMARAL- Pois não, Sena
dor. Eu só não gostaria de endossar os co~ 
mentários no que diz respeito à inépcia na 
preparação dos projetas. Os projetas, em ~ua 
maioria, foram bem preparados. Agora, o pro~ 
blema é que não se poderia prever que, no 
curso desse projeto, houvesse as transforma· 
ções que houve, no que diz respeito à capaci· 
dade da União em prover 'OS"têtutsos "neces-
sários à contrapartida. 

Nós pagamos uma taxa de compromissos, 
por empréstimos aprovados, assinados e que 
entram em efetivldade, se não me engano, -
essa taxa de compromisso de 0,75%. 

Eu concordo inteiramente com V. Ex'- que 
este é um dos elementos das práticas do Ban~ 
co Mundial que não se justificam. 

O Brasil já manifestou a sua oposição 
a esta prática, em diversas ocasiões, na dire
toria do Banco, por intermédio do seu repre
sentante. Mas, infelizmente, nós nãõ temos 
condições de, sozinhos ou mesmo juntamente 
com outros países em desenvolvimento, que 
já manifestaram também a sua posição, em 
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alterar uma prática que já esta consolidada 
dentro do sistema de financiamento do Banco 
Mundial. 

Se eu acho que existem dois _bons 'argu
mentos para expUcar o que está acontecendo, 
eu acho que é preciso reconhecer também 
que, em alguns casos, mas que são absoluta
mente marginais, os desembolsos não estão 
ocorrendo porque, no decorrer do projeto, 
houve uma mudança nas prioridades do seu 
tomador, seja a empresa, seja o Estado, a mu
dança do Governo de um EStado, multas ve
zes, leva a que o Estado reveja as suas priori
dades de investimento e esta revisão, em algu
mas ocasiões, leva a uma maior lentidão na 
execuçáo dos projetas. 

É por causa destas razões que a Secre
taria de Planejamento está procedendo a uma 
ampla reavaliação da carteira de projeto do 
Banco Mundial, para saber; primeiro, quais são 
os projetas que a União tem _condições de 
oferecer os recursos em contrapartida; para 
saber, segundo, quais são os projetas em que 
o mutuário confirma o seu interesse; terc__eiro, 
quais são os projetes que apresentam dificul
dades inviáveis. Nos casos em que forem de
tectadas dificuldades qüe não se possa supe
rar, esses projeteS vão ser cancelados, para 
evftar juStamente o ínconveniente que foi 
apontado, que nós paguemos comissões sem 
justificattvas. -

O SR. POMPEU DE SOUSA - Agora, 
eu não quero mais nada, apenas louvar o Sr. 
Ministro. Poderiam até promovê-lo. Realmen
te, vou sugerir que o ltamarati o faça. Mas, 
Sr. Ministro, quero louvar a suà competência 
e a sua habilidade; é realmente_ o homem da 
negociação; negocia lá e negocia cá. Muito 
bem! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson 
Martins. 

O SR. WILSON MARTINS - Sr. Minis_tro 
Sérgio Amaral, causou indignação, dentro 
deste Congresso Nacional e no País todo, a 
indébita interferência do Governo norte-ame
ricano, quando, recentemente, procurou inter
ceptar um empréstimo de cerca de 1 bilhão 
de dólares pretendido pelo Governo braSileirO, 
sob a alegação de que esses recursos trariam 
grave inconveniente ao problema ecológico 
da Amazónia. 

Ao mesmo tempo em que nós apresen
tamos o nosso indignado protesto a-esta inter
ferência indébita, queremos saber de V. Ex', 
exímio conhecedor da problemática que está 
abordando, se há viabilidade de o Governo 
·americano impedir ou retardar o repasse des· 
ses recursos, do Governo japonês, ou dos ban
cos japoneses, ao GOverno brasileiro? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
É essa a pergunta, Senador? 

O "SR. WlLSON MARTINS- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Sr. Ministro Sérgio Amaral. 

O SR. SÉRGIO AMARAL - Eu gostaria de 
agradecer ao Senador Wilson Martins essa 

questão, porque acho que requer alguns es
clarecimentos _que teilho dúVidas se tenho 
c.ondições de prestar inteiramente. 

Não _tenho conhe_cimento __ dessa informa
ção, senão pela imprensa. Não tenho conheci
mento de nenhum empréstimo em negocia

__ ção __ com _o_Qq_verno japonês ou que tenha, 
sequer, sido apresentado ao Governo japonês, 
que tenha sido objeto de oposição por parte 
do Governo norte-americano. 
__ _Acredito que, talvez, as informações veicu
Iaàas pe-la irnpreriia estãheleÇam- uma certa 
confuSão entre projetas negociados com o 
Japão e projetes_ negociado_s com o Banco 
Mundial. Ainda assim, s_eria preciso também 
um amplo esclarecimento. 

O q-ue está acontecendo não é, no meu 
c_onhecimento_, uma_oposição -do Governo 

_ narte::::americano a qualquer projeto específi
co. O que existe é uma preocupação cres
cente. na dir_etoria do Banco Mundial, por parte 
dos diretores representantes de países indus
trializados, a empréstimos do Banco Mundial 
que pOSSam, direta ou iridiretamente, ter algu
ma relação com a questão da proteção do 
meio ambiente, Essa preocupação da diretoria 
crescente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Ministro, e-u-- Só gostãria"-de-dai informação, 
que talvez" se ajuste ao questionamento feito 
pelo Senador Wilson Martins. 

t:: que, hoje, pela manhã, lendo, pela televi
são, um jornal de São Paula, que exibia a pri
meira págiQ_a etc, __ es~va ali, e_r:n rnanche~~·
dizendo que o Governo_japonês decidira e 
anunciara, oficialmente, suspender uma ope
ração, ~e n_~o rn_e_J~I_Qª-~-- memória, de um 
bilhão de dólares,_que estaria sendo pleiteada 
pelo Gov-erno brasileiro, a título de emprés
timo,_que se destinaria a financiar a construção 
-desculpem a interveniência e a interferência 
-de uma rodovia do Acre até o Peru, ligando 
-o Acre a_uii:L-Pafs amigO-:- Em homenagem 
aqui ao Senador Passarinho-e ao Senador Má-
rio M-aia. -

O SR. stl<GIO AMARAL - V, Elé cqmple
menta muito beni"C.i-meu-pensiimen:to. 

o-SR.1'RESIDEt'ftFTCarlos Chiarelli) -
Apenas estou levantando essa questão porque 
tenho certeza ·a e que ... 

O SR. MÁRJO MAIA- (Fora do microfo"ne) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Já, e os gaúchos ajudaram a fazê-lo encontrar 
algum caminho~ "plac1daiTlente"_, através da 
guerra, diga-se de passagem. 

Tenho a impressão de que há um ajustaK 
mente com essas informações e que, ali, há 
um anúl1cio, inclusiV-e :a titUiO _-de_ manchete, 
não me recordo eX<ifãffiente, tenho quase cer
teza de que é um jornal de São Paulo, que 
fala em Governo japonês e não em Banco 
Mundial, e as razões teriam sido motivadas 
por questões pertinente-S-à -proteção ao meio 
ambiente e à ecologia. Não sei se atrapalho, 
mas a minha intençaoTolde ajudar a atualizar 
a informação. -- -

O SR. ARNlM LORE _,__. BOm, V. EX" me 
__ socorr.e" realmente, avaliza a pergunta, ela se 
torna mais autêntica. 

O SR. MÁRIO MAIA- Gostaria de particípar 
também, pois li noutro jornal um desmentido 
conjunto dos Governos brasileiro e japonês, 
desmentindo que houvesse qualquer emprés
timo nesse sentido. Eu tenho aqui. inclusive, 
parece que é o Correio Braziliense._ 

O SR. JARBAS PASSARJNHO- Mas os 
jornais nunca· i:nentem, àS -vezes se ê"cJUivOcam 
e raramente._ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiàrelli)_::_ 
Ministro, lhe re5tãur0 a palavra. 

O SR. SÉRúfO AMARAL - Eu agradeço 
o-Crescimento de informação, trazido pelo Pre
sidente da Comissão, mas, apesar disso, e_u _ 

gostaria de reiterar: não existe nenhum cance
_lamento de projeto fiitanCiado pelo governo 
japonês com relação à construção dessa es
trada, simplesmente porque não foi apresen
tado nenhum projeto. 

O SR. MÁRIQJv\AIA.~ Sr. Presidente, permi
ta-me um esclarecimento? 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Pois não. -

O SR. MÁRIO MAIA - Estão aqui, "JapãO 
e Brasil desmentiram categoriamente, ontem, 
em TQquto, que o governo japonês esteja pre
tendendo _financiar uma estrada transamazô
nica entre o Brasil e o Peru, prOjeto acusado 
por congressistas norte-americanos e ec_olo~
gistas de ameaçar uina das últimas grandes 
reservas ecológicas da Terra." Então, este des
mentido reponde às críticas manifestadas na 
imprensa.-paiticularmerlú~-- no The New Yorr
Times-e no The Ecdnomtst. após a_ visi~a ao 
Brasil, em_ja!leiro passado, por três se:nadores 
norte-americanos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
O Brasil já deu desmentido de corpo presente 
aqui. 

Pois não, Senador Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS - Eu farei uma 
última pergunta. 

Por que o Brasil reOúZiu, no iotai'~da suã 
dívida externa, pelas negociações _já realiza. 
das? -= --- --- --

0 SR. SÉRGIO AMARAL- Em 19"88, a 
reduÇão foi de Sete bilhões de dólareS. em 
anos anteriore_s foi substancialmente menor. 
muito pequeno. Essa é basicamente a redu
ção até agora. Agora, isso tem que ser leva_çlo 
em consideração no contexto daquilo que pro
curei mostrar na exposiçâo, que redução da 
dívida é um tema relativamente novo no con
texto das negociações entre devedores e cre
dores. Somente a partir de 1987 se Começa 
a falar, com alguma credibilidade. sobre redu
ção da dívida. 

O SR PRESIDENTE (CarloS Chiarel!i) -
Ministro, só uma pergunta, jâ que a Ínfo-rl-na-

- _çêo que o total da dívida, hoje, é cento e um 
bilhões; a redUção foi de sete bilhões neste 
ano. AqueleS números que eram informados -
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normalmente, através de divulgação da im
prensa, etc., falavam em cento e vinte, cento 
e vinte e cinco, cento e trinta, aquilo nunca, 
então, correspondeu à verdade? Porque se te
mos cento e·um, reduziu-se sete, ela no máxi
mo foi de cento e oito. Quer dizer, isso é na 
minha matemática lá do Rio Grande do Sul, 
não sei se aí está _certo. 

leiro. Ou apostávamos no futuro do Brasil ou 
dentro do primeiro choque, sobretudo do sew 
gundo choque do petróleo, estagnaríamos o 
País definitivamente. Entre negociar bem e ne
gociar mal, é evidente, como V. Ex.• disse, hav~
r.ip-ossibilidade de equívocos e vantagens, de
pende de quem e como negocia. Esta passa
gem -particularmente me a_gradou porque te-

O SR. SÊRGIO Àf'.'1ARAL :..._ Essa materná- nho vivido esses últimos anos aqui, acho que 
tica é muito complicada, Senador. E aí há debaixo de palavras de neoconvertidos, que 
uma série de variáveis. Tenho a impressão são muito mais agressivos do que aqueles 
que 0 número dado pelo Dr. Loren se refere ---que-enfrentei quando era Líder de Governo. 
à dívida registrada no Banco Central. Existe Isso, realmente, até me comoveu em parte. 
uma parcela da dívida que, eu acredito, n~o A pergunta seria, entretanto, muito simples 
seja registrada por se referir a empréstimos para poupá~lo,já que S. Ex" está com 17 minu-
de curto prazo. tos de atr_C!SO com relação a sua hora aprazada, 

A segunda razão para essa variação, que enquanto o Relator foi mais hábil e saiu mais 
também me desconserta muito, é que 0 nú- cedo. Quanto da divida privada significaria a 
mero da dívida depende, em boa medida, das participação no total da dívida registrada? Por-
paridades cambiais. Na medida em que as - qUe riós, aqui no BraSil, ao contrário dos outros 
moedas européias flutuam em relação ao dó- países, também acrescentamos a dívida priva-
lar, 0 componente da nossa dívida, em moeda da no total da dívida reconhecida. 
européia ou japonesa, pode aumentar ou di- O SR. SÉRGIO AMARAL - Acredito que 
minuir. Daí, a grande variação que temos no da ordem de 80%. -
valor global da dívida, que não se deve, a qual- 0 SR. JARBAS PASSARINHO _ Da dívida 
quer manipulação de números, mas, simples
mente às inúmeras variáveis que entram no 
cômputo da divida. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
E a dívida de curto prazo pode s_er de quanto? 

OSR. SÊRGIOAMARAL_.::_:Adivida de curto 
prazo, hoje, é de cerca de 14 bilhões de dóla
res, 1 O bilhões de dívida comercial e 4 bilhões 
de interbancária. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ::_ 
Então são 101 bilhões mais 14 bilhões, placar 
total? 

O SR. SÊRGIO Afv\ARAL - Retira~se Sete 
de reduzido e aumentaMse 4, que foi o que 
os bancos nos deram. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiareili) -
Cento e um mals qUatOrZe, -diininui-se 7 e 
somam-se 4? Então, são 101 + 14 - 7 + 
4 = = 112. 

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presi
dente, quero congratular-me com a desen~ 
voltura de V. Ex" na Aritmética de T rajano. 

Quero, nesse momento, salientar a minha 
alegria de ouvir o Ministro_Sérgio Amaral, até 
porque, numa determinada passagem do que 
aqui ouvimos, S. Ex' me lembrou uma bon
dade que andei fazendo por aí, dizendo que 
só não se queixou do seu antecessor, na Histó
ria do Brasil, Tomé de SôuSá, poiS de~modo 
geral todos os outros se queixaram de seus 
antecessores, e até mesmo Tomé de Souza 
queixou~se de um cacique da Bahia, di.z_endo 
que havia cacique nesta época. Acontece que 
a sua resposta, por exemplo, me agradou bas
tante em relação àquela colocação do endivi
damento brasileiro. Era Líder de Governo. e 
aUâs o Senador Affons6 Camargo· pertencia 
ao meu Partido nessa ocasião, quando tive 
oportunidade de justificár- vou tentar fazê-lo 
perante a Nação - o endividamento brasi-

privada? 

O SR. SÉRGIO ÃMARAL _:_Acho-que tere
mos que qualificar um pouquinho a sua per
gunta. O que o senhor considera dívida pri
vada? 

O SR. JARBAS PASSARII'IHb ;:_tomo to
dos consideram como não sendo dívida pú
blica. 

O ·sR. SÉRGIO J\f'I\ÀRAL - Credores privaR 
dos ou dev®.ores privados? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Chamo 
a atenção das pessoas jurídicas que se endivi
daram, no Brasil, não sendo oficiais, não sen
do do Governo e nem de estatais. Então, a 
pergunta visa outra logo em seguida. Tive in
formações, no passado, que quando o Brasil 
declarava a sua dívida no todo, declarava a 
sua responsabtlidade pessoal como -governo, 
e também a sua responsabilidade com relação 
-às- empresas· ttaciãriãTs ou estrangeiras que 
se c;ndi_vidavam lá fora, e que isso significaria, 
no máximo, da ordem de 30% do global da 
dívida. São esses os dados? 

o SR. SÊRGIO -AMARAL- Senador, V. Ex' 
me desculpe, fiz uma confusào; é o contrário. 
A dívida pública é 70 a 80%; a dívida privada 
é de20 a 30%. 

O_SR. JARBAS PASSARíJ'iHO- É tão raro 
o Senhor fazer confusão- que confuso fiquéi 
eu. Agora, quanto significaria, então, em abati
mento? É urna pergunta que eu e o Senador 
Wilson Martins fiZemOs. O abatimento do prin· 
dpal, se conseguíssemos transformar de em
préstimos em capital de risco parte desta dívi· 
da privada? Por exemplo; as transnacionais, 
fuglnao em grande parte da limitação de trans~ 
fer~r)_CÍa de lucro, preferiram cara·cterizar in
greSso de cápital como etOpréstimo às suas 
subsidiárias, ao invés de faz:ê-lo como capital 
d~- rís-co. E- isso aumentava-, naturalmente, o 
montante do principal como débito. Seria pos-

sível chegar a uma tdéia não propriamente 
precisa, mas aproximada de quanto podería
mos. abater da dívida o que correspondesse 
a esses empréstimos transformados em capi
tal de risco? 

O SR. ARNIM LORE ~ Á diséussâo da Sua 
pergunta ê grande. Primeiro, as empresas pri
vadas estrangeiras tinham no passado uma 
vantagem tributária de caracterizar o seu en
volvimento com países de empréstimo ao in~ 
vés de capital. Por quê? Porque despesa finan
ceira é dedutivel e_ a remessa era por uma 
taxa fixa. Havia um ''defeito" na legislação bra· 
sileira que permítia à empresa estrangeira ter 
uma rentabilidade maior no caminho do em
préstimo do que no caminho do capital. Isso 
fez com que ao longo desses anos fosse ha~ 
vendo uma série de operações de empréstimo 
entre empresas. Estas operações não estão 
sujeitas à renegociação da divida. Só temos 
renegociação da dívida com a comunidade 
financeira. Estas operações estão se liquidan~ 
do normalmente. 

Depois, temos uri1a outra parcela, que eram 
operações entre _empresas através de bancos. 
E que hoje é um- problema que estamos admi
nistando porque o banco diz: "emprestei isso 
a pedido da empresa. E provo isso que fiO 
momento em que fiz a solicitação do emprés--
timo eu disse ... " --

Há circunstâncias de que há empresas creR 
deras através de um banç_o; e o banco tendo 
que cumprir c-om tOdas as obrigações _que 
são_ obtidas e decorrentes da renegociação 
da dívida. Então; vamos andando aos peda

-Ços, sempre criando novas variáveis. 
A dívida direta de empresas estr~~geiras so

bre as suas subsidiárias no Brasil na maior 
parte tem sido liquidada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas liqui-
dada como? Como empréstilno. - - - --

0 SR. ARNIM LORE- As que são emprés-
timo. Porque as que são capital são capital, 
são sujeitas normalmente à lei de capital es~ 
trangeiro. - - --- - -

A dívida de bancos com empresas no País 
tem tido, em grande parte, capitalização. A 
maior parte_ das operações em que' bancos 
são credores de empresas no Brasil, e que 
estas operações ainda estão vivas, são recur
sos em poder da empresa, têm sido capitali
zadas . .Mas a queda no volume é muito rápida. 
Entendemos que a partir do próximo ano não 
haverá mais operações em vigor. Somente te
remoS a dívida renegociada _e novas operações 
que foram posteriores a:o início da nossa rene-
gociação. -

OSR.JARBAS PASSARINHO-Muitoobri
gado. 

Finalmente, a pergunta seria provavelmente 
para ambos: Admitindo que não estivéssemos 
vivendo a exacerbação inflacionária em que 
estamos, o sistema de conversão, sobretudo 
a formal, não seria um grande instrumento 
para a redução da dívida? 

O SR. SÊRGIO AMARAL -Sem dúvida, 
tanto que a decisão do Governo não foi a 
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de suspender a conversão da dívida, mas sim
plesmente reduzir a_ sua_ freqüência e talvez 
os montantes para levar em consideração 
uma época excepcional, que é uma época 
na qual o Governo está fazendo um esforço 
concentrado para eliminar ou, senão, pelo me
nos reduzir substancialmente todas as fontes 
de pressão inflacionária. 

O SR. ARNIM LORE ..,...- Concordo com V. 
Ex'·e·gostaria de fazer uma observação·. Entre 
as diversas tdéias que existem, qUe a· SérgiO 
relatou com _tanto detalhe, tivemos ao longo 
de 1988liquidação da nossa divida, com 50%. 
sem que ninguém tenha se apercebido disso. 
Os últimos leilões da dívida externa para a 
área livre tiveram o deságio de 50,5%. E este 
deságio, embora não se tenha feito grande 
observação e publicidade, é divida simples
mente cancelada. A partir do dia do leilão não 
incide juro, o-valor da dívida foi cancelado 
no livro da Nação e o Credor ficou muito satis
feito com ísso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Recebi do
cumento que o Dr. Elmo nos enviou e não 
sabia que tinha chegado a 50%, falava em 
30 no máximo, no des_ágio. 

O SR. ARNIM LORE - Média do ano, mas 
o da área livre foi 50,5% o último deságio. 

O SR JARBAS PASSARINHO - De qual
quer maneira, hã essa desvantagem que seria 
um aumento da base física da moeda, para 
corresponder aos leilões e, conseqüentemen
te, esses leilões foram mais distanciados uns 
dos outros, seria a política atual do Governo, 
mas como forma de reduÇão. Tenho impres
são que muito melhor do que a conversão -
informal que pode produzir algumas negocia
ções que podem ser negociadas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Estamos aqui com um problema básico, cro
nológico. O Ministro Sérgio Amaral está sendo 
chamado ao Palácio. Deveria Já estar, segundo 
seu cronograma, até ao meio-dia e dez. São 
12 h 25 min, e ainda há o Senador Dirceu 
Carneiro e o Senador Mário-Maia que aindci 
gostaria de fazer alguma pergunta. Eu tenho 
uma sugestão. Se o nosso prezado Dr, Amim 
Lere pudesse aqui permanecer mais dez ou 
quinze minutos para responder às perguntas 
que ainda fossem formuladas, nós liberaría
mos, evidentemente. o Ministro Sérgio Amaral 
porque S. Ex• chegou aqui às 9 h 30 min 
e houve um atraso de 20 minutos para iniciar 
os trabalhos. Portanto, S. Ex• tem o direito 
de um desconto de 20 minutos ainda. No reló
gio oficial dos_ trabãlhos já são quinze para 
uma. S. Ex• já permaneCeU cOriOsco 2 horã:s 
e 25 minutos. Claro que esse assunto permite 
muito mais. S. Ex• já se dispõs J:ã"óibeffi a 
voltar outro dia. Então, consulto ao Plenário 
se as perguntas não poderiam ser dirigidas 
ao Diretor da Área Externa, que permaneceria 
mais 15 miilutOS aqui e nós liberaríamos 
quem está c_om obrigação imediata e já pos
tergada. 

De acordo? Eu estava esperando por S. EX 
desde às 7 horas da manhã. Vou dar anda
mento nesse_ sentido, se todos concordarem. 

'Vou agradecer sem fazer todos os elogios que 
merece o Ministro para que S. Ex' possa che
gar em tempo mais hábil a seu compromisso 
e dizer que nós, na verdade, estamos muito 
9rat0s com Sua presença, cofn-a sua perma
nente disposição de prestar informações que, 
jnfeJiz.mente~ não.é de toda a estrutura gover
namental, mas a sua é pennanente, e reco
nhecer e registrar a sua competência, não ape

-nas hoje como negociador, mas antes quando 
era _uma dasJiguras de proa na Embaixada 
Brasileira em_ Washington, sempre com essa 
competência e com essa lhaneza, com esse 
preparo e essa tranqüilidade. 

Estarrios em boas mãos; neste particular. 

Está liberado. (Palmas.) 

O SR. SffiQfO_AMARAL - Queria agra
decer suas palavras dizendo que para mim 
foi uma honra e uma satisfação muito grande 
~~~1,.li. Co@idero essa Qportunidade muito 
imp-ortante para mim -como negociador e eS
-tou -pronto quando a Comissãà julgar opor
tuno a voltar aqui, quantas vezes forem neces
sárias. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Só lhe deixarei aquele aviso do nosso acordo, 

_a ComiSSão" agora ouve õs-·presidenciáveis, 
dentre os quais um será o futuro Presidente, 
e termino esse ciclo com o Ministro Maílson 
da Nóbrega que virá seguramente como V. 
~ no assessoramento. 
Com a palavra, o nobre Senador Dirceu Ceir
neiro._ 

O SR. DIR<:Eil CARNEIRO- Sr.-Presiden
te~ Srs. Senadores,-quedã indagar do nosso 
participante, representante do Banco Central 
nas negociações da dívida externa, um per
centualque tem sido sempre considerado pe
los economistas como o razoável para um 
país no estágio de desenvolvimento seme
lhante ao Brasil pagar a sua dívida externa, 
que é 2,5%- do Produto Interno Bruto. Pelas 
informações que foram dadas. inclusive hoje, 
a América Latina tem contribuído com 4%, 
e 6"- Brasil, seguramente, com mais de 4% 
do seu PIB_. O que gostaria de ouvir --de V. 
S• numa reflexão, era se nós, dentro da nossa 
condição de_ sol;lerania, poderíamos estabe
lecer esse nível máximo de comprometimento 
do nosso_envio de recursos para pagar a dívida 
em torno desse percentual e, se isto, assim 
sendo possível, não compensaria essa dificul
dade de novos recursos para o nosso País. 
Isto também não propiciaria uma certa dimi
nuição do nosso envidividamento também? 
Isto é, poderíamos dispor, então, de um per
centual equivalente,_!alv~~ a 2 ou 3% çlo pro
duto interno bruto para investir internamente, 
para compensar provavelmente os recrusos 
que não viriam mais por termos adotado um 
teta que contraria, de certo modo, os interes
ses dos cr~dores internacionais? 

Era mciis ou inetloS-neste riível a nossa colo
-cação-. 

O SR. ARNlM LORE - Gostaria, então, Se 
V. & permite, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Calros Chiarelli) -
Como não? Tem a palavra o Dr. Anim Lere. 

O SR. ARNIM LORE - Reiponde"rei a sua 
pergunta pOr partes. O assUiitõ da propordo
nalidade do pagamento ao exterior com o pro
duto bruto tem sido mencionado, especial
mente nestes últimos dois anos, como um 
valor que seria aquele transferido para o exte
rior em remuneração do capital de emprés
timo, que hoje é objeto da nossa renegocia
ção. Te mos tido o hábito de sempre men
cionar os juros que pagamos em remunera
ção, mas até por uma falta de informações 
ao mercado, deixamos de ter conhecimento 
de quanto o País ganha com o recurso qúe 
dispõe, com suas reservas. Então, aí já temos 
um problema nessa Matemática. O noss_o 
2,5% seria uquido- ou brutO? -Qu<intO maior 
a reserVa maiOr o recurso que teinos pela re
muneração do capital que temos- disponível 
e aplicado no mercado. Então, este seria um 
ponto. A proporcionalidade com o capital teria 
Cjue também, na existênda de uma legislação, 
ser ajustada com os credore_s, tendo em conta 
uma diferença de taxa de juros, ou seja, o 
que ocorreria com os diferenciais se houvesse 
e de que maneira seriam-administrados. 

- Então, do ponb de vista de soberania, que 
foi uma de suas perguntas, entendo que é 
algo que a Nação deve resolver: ela pode ter, 
em relação à iniciãtiva que tomou sob_erana
inente, Cónseqüências no mercado ínterna
cional. Entendo, então, que é algo que deveria 
ser analisado se é da conveniênica o exercício 
d~ -iirria medida como estâ. -Ê uma peria Que 
o Ministro Sérgio Amaral não _esteja presente 
porque tenho certeza de que-ele-tein- feito exer
cícios com esta hipótese. Na semana passada 
surgiram projetas de lei propondo medidas 
deste tipo. Então, são exercícios que se está 
fazendo. Quais são as conseqüências, se te
mos v:antanges e de~vantagens com isto. 

O que s_e verifica ·é que, de fato, o assunto 
da dívida está agora tomando discussões que 
no passado não existiam. E todos só temos 
a ganhar com isto. Se tivermos, ao longo do 
tempo, um conh~_cimento adequado de todos 
aqueles qu.e têm o_ poder de legislar no País, 
quer dizer. o Executivo e o Legislativo, um 
entendimento mais profundo, toda a Nação 
tem a lucrar com isto. Então veja em uma 
rápida resposta que lhe estou dando sobre 
a percentagem, quantos desdobramentos te
mos? Entendo_que o Importante é fazer o estu
do de todas as idéias._ Nct apresentação que 
o Ministro Sérgio Amarar nos deu, quer -dizer, 
o leque de idéias qUe existem, os camínhos 
que podem ser observados, e com certeza 
se tivéssemos a iniciativa e o poder de artdar 
nestes caminhos e sempre obtendo a vanta

-gem põssível a cada momento, sem confron
to, com certeza em pouco tempo teremos 
equacionado o problema da nossa dívida. 

O SR PRESfDENTE (Carlos ChiareUi) .:.._ 
Senador Mário Maia, teriã algúma interven~ 
ção? 

o SR: MARro MAIA - Gostaria de obter 
urna informação que diz respeito à grande 



16 Terça-feira 27 DIÁRIO rio ~ONGRESSÕ-NAÓONAL_(Seção U)- ó>uplemento Junho de 1989 

Região Norte, Corno V. S' estéi tomando coM 
nhecimento, a imprensa nacional diariamente 
nottcia o problema da Amazônia que se tornou 
momentoso após o assassinato de um serin
gueiro, que ocorreu nas· paragens da Ama
zónia Ocidental, lá nas terras do Acre, coinci
dentemente no municípios onde _nasceu nos
so ilustre conterrâneo Jarbas Passarinho, no 
município de Xapuri. 

!::. uma reivindicaç!o muito antiga de toda 
a população daquela área, não apenas do 
Acre, mas de toda a área ocidental, a alterna
tiva de comunicação _terrestre, além da que 
se fazia classicamente, antes das asas metá
licas,_ com os aviªes_ e os rios- c:omunkação 
hidrográfica. Então, havia um grande anseio 
em se fazer a comunicação terrestre, porque 
até bem pouco era o único Estado da Federa
ção que não se comunicava com os demais 
através da geografia terrestre. Já faz até parte 
da crónica do Acre a construção, a consoli
dação, o asfaltamento. Atualmente se fala em 
asfaltamento porque a estrada já está aberta 
até o seu roteiro final, Cruzeiro do Sul, BR-364. 

Desde o tempo de Juscelino que esSa estra
da come_çou a ser falada e aberta. Jà no final 
do Governo de Juscelino, a picada havia che
gado até Rio Branco. Daí, então, BR-29, que 
depois, numa redassificação, s-e transformou 
em BR-364. Temos informaç6~s de. "que o fi
nanciamento desta estr_ada ocorrre dentro de 
um contrato que temos com o Banco Mundial. 
Em contrapartida noss_a, _não_ sei se_ é_ de 6D 
ou 70% e com 40 e 30%, respectivamente, 
do Banco Mundial. Mas temos informações 
de que é financiada pelo Banco Mundial. 

Penosamente esse_ trecho foi sendo feito, 
foram duas metas de penetração para o norte 
no Governo Juscelino, naquela sua meta dos 
50 anos em 5, a Brasília-Belénl e a BR-364. 
Nós, daquela região, a considerávamos de 
igual ou maior importância que a BR-364. 
Nós, aqui na orla oriental, temos o Oceano 
Atlântico já nos favorecendo corri.o uma área 
de segurança nacional e os nossos limites_ fi
cam além-atlântico, lá na África. E já os limites 
ocidentais, fazemos com nossos_ países vizi
nhos; felizmente mantemos boa vizirihanÇa. 
Mas o domínio da fronteia ocidental ainda está 
muito precário. Então, em termos de segu
rança nacional, consideramos a BR-364 de 
fundamental importãnica, não só em sua exis
tência projetada, como_ em seu along_amenío 
de Cruzeiro do Sul até Tabátinga, para alcan
çar a grande calha-mater do Amazonas e en
tão se fazer esse grande cerco, hidra-oceânico 
e terrestre, fechando o Brasil. 

Com esse episódiO, eclodido com a morte 
de Chico Mendes, levantou-se uma celeuma 
muito grande, uma grita internacional contra 
o que se está fazendo na Amazônia. Diga~se 
de passagem, que estamos-entre--os que se 
preocupam -profundamente com o desmata
mento e a ocupação desordenada, imediatista, 
interesseira que está se fazendo em determi
nadas áreas da Amazónia, principalmente em 
meu Estado, o Estado do A<: r e, Estado adotivo 
do Senador Jarbas Passarinho, sul do Pará, 
lá vizinhos ao território de Guaporé, Rondônia. 

-T~mos -enorme preOcupã.ção com esses 
projetas que estão sendo feitos e entendemos 
que-deve ser coloçado um stop, uma parada 
para se fazer um levantamento das riquezas, 
um verdadeiro levantamento de tudo que te
mos para poder retomar a exploração na Ama
zônia. Mas, dentro da discussão geral, a infor
maÇão que queremos no momento, é quanto 
à suspensão da construção dessa estrada e 
uma condenação à consolidação da mesma, 
como sendo um dos elementos que mais con
correm para o aceleramento da destruição da 
Amazônia, a BR-3Q-4; e q!Je então o Banco 
Mundial, pelas noticias dos jornais, teria sus
pendidO-a sua partidpação, a sua quota em 
virtude da grita internacional e da visita dos 

- próprios senadores norte-americanos, há pou-
co tempo. -

Então, queremos saber de V. s~. que é_ o 
__ [)iretor dã ~rea externa, já que estamos tratan

do aqui de dívida externa, e CJ\-!e troux_e, nessa 
disCussão, a tranformaçãode parte dessa dívi
da em fut1dos para auxilio não só do Br~sil, 
c:omo ~d"Jbém dos países-que estão incluídos 
na Amazônia, a Venezuela, Colômbia, Equa
dor, Bolívia e as Guiã.nas, se fariam Um fundo 
para transformar a dívida externa desses paí

-ses··em benefícios da preseiVação da natureza. 
v. s• tem dados para nos- informar se há 

realmente uma posição ou veto, uma suspen
são provisóriã-ou definitiva, um denúncia ao 
nosso- <:ontrato por não cumprimos com as 
nossas ""bbrigações, com os nossos compro
missos na implantação dessa estrada ou se 
é apenãs fibticiârio- de jorn_al. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) -
Com a· palavra V. S' 

O SR. ARNIJV\ LORE- A atribuição de ne_
gociações com o Banço Mundial pertence a 
Seplan. São eles que levam a conclusões os 
assuntos com o Banco Mundial. 

V. EX• -mesmo tem acOtnpanhado nos jor
nais que O Ministro Oodoaldo Guenei é que 
lidera o grupo dos contratos e negociações 
com o Banco Mundial. Existem atualmente 
-diversos contratos em discussão no Banco 
e eu pessoalmente não tenho informação des
te cotitfato relativo a BR-364. Vou buSéá~la 
e dou-lhe esta informação. 

O Outro aspecto que V. Ex" levanta diz res
peito a dicussão ecológica e que vem de en
contro em muitas ocasiões aos interesses das 
áreas de interesses -m:temadonais. 

O SR. MÁRJO M.AJA - ... que seria relacio
nado com a dívida externa para a transfor
mação de parte da dívida num fundo para ... 

O SR. ARNIJV\-i..ORE- Exatamente. Então, 
o assunto_ da dívida para a ecologia, que é 
como está se chamando essa parte da discus
são, tem diversos aspectos. E o Brasjl tem 
procura-ao conduzir ao nível em que hoje: a 
discussão se encontra porque ela foi exarce~ 
bada a partir do assassinato do seringueiro 
Chico Mendes, o que lamentavelmente foi o 
caminho para se obter atenção. O ideia seria 
que a atenção existisse sem a morte do serin
gueiro- líder, mas a verdade é que aconteceu 
dessa forma e hoje estamos vivendo com 

essas conseqüências. E o Brasil tem demons
trado, em primeiro lugar, o desejo de manter 
muito clara a sua independênda, a sua sobe
rania na ?iscussão dos nossos próprios pro
blemas. E nesse espírito que· todos esses en
tendimentos existem. 

Não deve ter nenhuma decisão no assunto 
do seu interesse que eu pessoalmente não 
sei, mas tenho certeza que a posição do Gover~ 
no tem sido antes de tudo, de entendermos 
o nosso interesse e depois olharmos o que 
os outros podem ter de ínteresse que se_ sinto-
nizem com o nosso ou -nãO. -- - -

O SR. MÁRIO f\'WA -Quer dizer, O pens~~ 
menta do GovernO com re-speito ao problema 
de transformação da dívida externa num fundo 
de participâç-ão com outros países, irldUSiVe 
para a preServação da hiléia afnazônica é mui
to remota. ---

O SR. ARNIJV\ LORE - Ele é muito inicial. 

O SR. MÁRIO~-Seria- femoto porque", 
também a nós interessa preservar a nossa so~ 
berania quanto a Amazônia. 

O SR. ARNIM LORE- Sem dúvida, alguma. 
Estive até presente, num almoço que foi feito 
para o Ministro do Comércio da Holanda, há 
um mês e foi a primeira vez que este assunto 
iol levantado publicamente por uma autori
dade estrangeira, e o Ministro Abreu Sodré 
disse: que IJÓS não tínhFJ.mos intenção alguma 
de nos transformarmos em reserva ecológica 
do mundo. Não sei se V. Ex' lembra disso? 
E ~a declaração teve um peso forte no exte

_ffor+Essa é a verdade. 

O SR. fv1ÁRIO MAIA- Muito Óbrigado. 

O SR PRESIDENTE (Carlos i::hiarE~lli) ~ 
Dr. Arnim, nao há mais indagações a serem 
feitas, mas eu lhe faria duas ou três perguntas 
muito curtas e _muito rápidas. Dr. Arnim, qual 
é o volume hoje das resevas? 

O SR. ARNIM LORE- Vou lhe dar a respos~ 
ta que estou autorizado pelo Poder Executivo. 

Por <:onveniências nós liberamos a reserva 
com três meses de atraso. Isso permite que 
o nosso diálogo com os credores seja um 
pouco mais realista, tendo em conta os movi
mentos estratégicos que venhamos achar 
conveniente con1 as nossa-s reservas. E o mo
vimento estratégico de controle das reservas, 
em muitas ocasiões, é do maior interesse des~ 
ta Nação. EntãO, o País viveu momentos difí
ceis nesses últimos anos, e foi exatamente 
pelo fato de que as nossas reservas são um 
assunto confidencial que permitiu o País to
mar medidas adequadas no _entendimento de 
cada momento, exatamente porque a reserva 
permitia, ou exigia determinada atitude. · 

Então, a resma que liberamos <:orno infor
mação é a do mês de novembro. Ela se enconk 
tra hoje em 5 bilhões e 300 milhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare!H) -
v_. s~ está me informando a reserva que não 
é a verdadeira? É de três meses atrás, que 
é um fato público e notório em qualquer divul
gação de ... 
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O SR. ARNIM LORE- Eu não tenho poder, 
por uma descisão de governo, de liberar a 
reserva. Agora, V. Ex~ como Presidente da Co
missão da Dívida Externa pode fazer a per
gunta ao nível adequado do Banco Central 
e ele com certeza lhe dará a resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chía""felll) -
O nível adequado do Banco Central, qual ê? 

O SR. ARNIM LORE ~ É o Presidente. 

O SR. PRESIDEJ"'TE-(Carlos- Chiarellif ::._ 
O Presidente pode informar. 

Plano Verão, eu tenho aqui recortado, o Minls~ 
tro da Fazenda poStergou dizendo que havia 
problemas no computador. 

O SR. ARNlM LORE - O vencimento da 
parcela de 550 milhões de dólares de juros 
referentes ainda sobre o ano de 88 era dla 
15 _e, párfuntO,-foi um feriado. 

O. SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Era um domingo. 

O SR. ARNIM LORE - Isso. E o S"érgfo 
e eu nos encontramos no exterior. Nós tínha
mos Jdo, se não me engano, na quarta ou O SR. ARNlfv\ LORE - Ele tem o direito 

de instruir a respOSta. - --quinta-feira anterior, em conversa com os cre~ 
dores. E naquela ocasião, tenho em conta o 
esforço do Governo em montar o Plano Verão, 
a equipe inteira se encontrava voltada a Orga-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ~ 
Inclusive, o prefácio da resposta de V. S•, essa 
de que mantendo as coisas sigilosas elas real
mente são capazes de oferecer resultados me
lhores, parece-me um pouco questionável. É -
sigiloso com quem? Esta CaSa aqui tem direito 
ao conhecimento de tudo porque representa 
o povo. 

Então, não hã segredo ao Parlamento. Nã6 
pode haver segredo! 

Por que conhecem dados confidenciais de
terminados técnicos, que deverão conhecê- _ 
los também, e não os conhecem o Parlamen
to, que tem a delegação de representação da 
sodedade? Até porque hoje em dia a dívida 
externa só terá validade através de acordos 
que tenham que ser aprovados pelo Congres
so. 

Nós estamos vivendo um problema estra
nhíssimo: aqui veio a proposta para fazer a 
autorização das negociações com o Oube de 
Paris, que chegou uma semana antes sem 
nenhum dado informativo. E o CongreSsO, 
acho que por um ato de generosidade do Se
nado, aprovou no dia 8 de dezembro. Sem 
nenhuma informação, veio uma folha de papel 
com 25 linhas - e se guardei tenho aqui 
na minha pasta com lembrança histórica do 
que foi aprovado sem nehuma informação·,:_;_ 
o Senado deu um "cheque em branco": cinco 
bilhões de dólares junto ao Clube de Paris. 

[nclusive essa questão eu ia levantar para 
o Sérgio, mas ... 

O SR. ARNIM LORE - Tenho certeza que 
V. Ex• faria a pergunta ·-na presença dele e
eu só gostaria que V. Ex" entendesse que, co
mo não sou primeiro nfvel do BanCo Central, 
eu sou subordinado ... 

O SR. PRESIDENTE -(Cãrlos Chiarelli) -
Claro, eu compreendo a sua limitação. 

O SR. ARNIM LORE - .. -.. eu nâo'lenfto 
dúvida de que, em V. Ex• fazendo essa per
gunta ao Presidente, ele lhe dará a resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ~ 
Essa pergunta é mais um meio. Cinco bilhões 
de dólares são as reservas. Por que não paga
mos a prestação que devíamos ter pago em 
data marcada Jogo depois da decretação do 
Plano Verão? -

O SR. ARNlM LORE - Não, foi antes. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Um momentinho. Logo após a decretação do 

nizar aquela grande quantidade de medidas 
necessárias para colocar em vigor o Plano e 
não se entendeu como inconveniente retardar 
aquele pagamento em alguns dias, em função 
da .indisponibilidade da equipe para aquela fi
nalidade. Tanto que, do lado dos credores, 
o retardamento daquele pagamento por al
guns dias não teve nenhum reflexo. Quer dizer, 
internamente é que houve um grande movi
mento em tomo do atraso do pagamento, cai~ 
sa que no passado já tinha ocorrido diversas 
vez.es; quando se devem uma importância 
desse tipo e se diz que vai pagar, o credor 
não entende como inconveniente. E o credor 
não achou inconveniente. Se não me engano, 
fizemos o pagamento dia 31, que foi exata~ 
mente 15 dias depois, já com o Plano andando 
normalmente e com as pessoas tendo a opor
tunidade de exercer as suas funções de traba
lho também com normalidade. 

Na semana que antecedeu ao Plano, assim 
como na semana posterior, na nossa área, 
por exemplo, em diversas ocasiões trabalha
mos 24 horas, o que não permitiu que se 
realizasse o pagamento pontual. 

O PRESIDENTE (Carlos ChíareJH) ~ Não 
tenho razão alguma para objetar as suas infor
tõã.~ôes; i'ft.ãs é a quarta versão que ouço para 
justificar por que não foi pago: defeito no com
putador, presença da equipe na área externa, 
acúmulo de serviço, ameaça de falta de recur
sos ... Essa foi uma dedaraçã:o de um elemen
to da equipe técnica do Ministério da Fazenda, 
do Secretário-GeraL. 

O SR._ARNIM LORE- Qual foi a ameaça? 

O SR. PRÉSIDENTE (Carlos Chiarelli) -
De que estavam com reservas menores e que 
esta~o•:am esperando uma alteração, aliás, por
que houve umá·susta~ão no fecharnefito dos 
contratos de expOrtação, na expectativa do 
Plano Verão e reduziram-se, efetivamente, as 
reservaS. 

-Cima vez adOtado o Plano Verão~. 

O SR. ARNIM LORE - Não, as reservas 
não se reduziram em janeiro. 

O 'SR: PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ~ 
A informação é ,que nós tínhamos dinheiro, 
não pagamos porque não quisemos, porque 
estavãino~f envolvidos com outras tarefãs:era 
isso? 

O SR. ARNIM LORE- Sem dúvida.-·_._ 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Quer dizer, tín)lamos dinheiro e preferin10s 
não pagar? 

O SR. ARNIM LORE - Exato, achamos 
conveniente retardar aqueles poucos dias. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ~· 
Está certo, o Brasil podia, devia e não pagou? 

O SR. ARNlM LORE: - Exato, e pagou 1 
dias ou 14 dias depois. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Certo, certo. Tinha caixa? Onde é que foi parar, 
já que essas reservas já nessa imagem o_tirr:tista 
de novembro, 5 bilhões para quem teve um 
saldo ... qual foi o saldo? 

O SR ARNIM LORE'- O saldo foi 19.500 
no ano. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
E onde é que estão esses 19.500? 

-O SR. ARNfM LORE- Ó Sérgio menciOnou 
o número. 

O SR. PRESIDENTE- (C<irlos Chiarem) -
Quanto ao saldo -nós sabemos que foi 19, 
isso é público e notório. Mas como é que se 
explica esse desnível entre um saldo tão hesi
toso, um esforço tão grande feito na compe
tição, internacional, inclusive aqui isentando 
tributos, salário comprimido, para poder com
petir e tudo isso para fazer uma possibilidade 
de saldo e depois na hora de ter o saldo, quer 
dizer, tem o saldo e as reservas ficam tão redu
zidas, às vezes, ficam uin _Rouco ameaçada_s, 
como já estiveram 9utra vez? 

- O SR. ARNIM LORE -A apresentação do 
Sérgio mencionou que o valor pago ao exterior 
de remunerações financeiras de diversos tipos 
foi no ano de 1988, 19 bilhões. EntãO; o que 
lhe dá exatamente essa explicação de onde 
o recurso foi aplicado. 

O SR. PRESIDENTE (Cados Chiarellí) ~ 
Nós pagamos 19 bilhões? 

O SR. ARNlM LORE,: --_ De reniUheraÇões 
financeiras, sendo que 4.400 se refériam a 
atrasos de juros do ano de 1987 e 15 relativos 
ao ano de 1988. -

O SR PRÉSlDENTE (Carlos Chia!elii) ;_ 
Dentro dessa mecànica, nós tínhamos que re
ceber quanto em dinheiro novo, Dr. Amim? 

O SR. ARNIM LORE ~ O total acordado 
em 22 de setembro eram de 5 bilhões e 200 
milhões. Quatro bilhões foram recebidos no 
dia 20 de novembro; 600 milhões serão rece
bidos ao longo do mês de março, em conse
qUência dessa nova visita a semana passada 
a Nova Iorque, e os outros 600 milhões serão 
recebidos ao longo do_ mês de maio, o que 

-dá os 5 bilhões e 200 milhões. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarel!i) -
Eles só liberaram o que não chegou a s.~lr 
de Ui, o que foi pagamento de juros <JLrd~rJti{" 
por enquanto? 



18 Terça-feira 27 DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção llf-Suplemento Junhode 1989 

O SR. ARNIM LORE -0 Sr. diz em novem
bro? Em novembro houve um pagamento si
multâneo.-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Charelli) -
Cinco milhões e duzentos, dos quais 4 foram 
liberados na época. 

O SR. ARNIM LORE - Certo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Ess_e foi dinheiro para pagar os juros atra
sados? 

O SR. ARNIM LORE - NaQuela ocasião, 
utilizou~se ~sse recurso para fazer pagamentos 
de juros. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Certo. 

O que está por ingressar, digamos assim, 
o que é juros atrasado é esse que ainda não 
veio? 

O SR. ARNIM LORE - É esse bilhão" du
zentos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Esse está atrasado na liberação? ·.-

0 SR. ARNIM LORE- Havia o vínculo, que 
o Sérgio mencionou, entre o co-finailciamen
to do Banco Mundial e esses seiscentos mi
lhões de dólares, que nós, agora, liberamos, 
junto aos credores. 

O SR. PRESIDENTE (CarloS Chfareili) .:_ 
Mas nós, nesse meio tempo, pagamos aos 
credores internacionais, privados e públicos, 
uma quantia além dos quatro bilhões, não é? 

Pagamos um bilhão e setecentos, um bilhão 
e seiscentos.y Houve um desembolso brasi~ 
leiro. 

O SR. ARNIM LORE - Não, teflho que, 
em janeiro, pagaram quinhentos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarefii) -
Afora esse ... 

O SR. ARNIM LORE - Então, quatro bi
lhões foram em novembro. Ai foi um paga
mento simultâneo e recebimento, e todo dia 
se paga juros. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarellij -
Sim, e qual é o montante pago de novembro 
até hoje? 

O SR. ARNlM LORE - -EU não tenho o
montante, mas posso lhe fornecer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Quanto é que o Brasil deve para o Banco 
do Brasil? 

O SR. ARNIM LOR.E _.:.. Nao teriho infor
mação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarellij -
O Banco do Brasil é credor do Brasil? 

O SR. ARNIM LORE- O Banco_do Brasil 
é o prindpal credor do Brasil. Deve ser entre 
oito e dez bilhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Oito a dez bilhões de dólares? 

O SR. ARNIM LOR.E - Isso. 

O "SR. PREsiDENTE (éarlos Chiarelli) -
Quer dizer, o principal credor do Brasil é o 
Banco do Brasil? 

O SR. ARNIM LORE - Sim senhor. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Em dívida, maior que o Oty não é? 

. O SR. ARNIMLORE _:_·É. d City está em 
tomO de cinco. 

O SR. PRESIDENTE_(Car!os Chiarelli) -
E algum outr_o banco brasileiro é credor do 
Brasil? 

O SR. ARNIM LORE .__ Todos QS bancos 
brasile"rios, que têm agências no exterior, são 
qédóiéS do Brasil. 

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiárelli) -
E iss_o_está mais ou menos quanto nesse volu
me clq dívida? 

O sR: ARfUM LORE -Eu não tenho esS_es 
dados. São dados analíticos. Ai, V. Ex• teria 
quEnTfe pedir e eu lhe daria. 

_ O SR. -PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Eu solicitaria, então. 

Qual é o outro banco, quais são os bancos 
que têm, expressão nisso? 

O SR. ARNJM LORE - Em primeiro lugar, 
o·-o- Banco do Brasil; em segundo, o Banespa; 
em terceiro, o Banco Real; depois, sem -ordem 
de.importância, Banco (taú, Unibanco, Bame
rinduS~ B"CN; Mercantil de São Paulo e os ou· 
tros menores que possuem agência no exte
rior. 

o- SR. PRESIDENTE (Carlos Chlarelli) -
Falou-se, aqui, que o Brasil era credor _e tinha 
crédito -na América Latina etc. e falou-se que 
alguma parcela desses créditos será conside
rada de menor valia ou de pouca capacidade 
de cobrança. Quais são esses créditos, V. S• 
perde dizer? 

O SR. ARNIM LORE - Eu posso dizer os 
países, os volumes eu nãO tenho de __ cabeÇã, 
mas, novamente, são dados disponíveis. 

O SR. PRESIDENTE-(Carlos- Chiarelli) -
Sim: -

O SR. ARNIM LORE - O crédito de mais 
difícil liquidação é a Bolívia. Depois, nós temos 
um volume substancial de relacionamento 

--COin o Paraguai, V. Ex" conhece as drcuns
tâncias do relacionamento com esse impor
tante país; a Argentina tem também um volu
me signifícatlvo de crédito; o Peru; o Equador; 
as Guianas, cada uin desses países nos deve ... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
J'.o\as, por exemplo, a Argentina também é um 
devedor de difícil cobranÇa?-

O SR. ARNIM LORE - Uma parcela da 
dívida que eles têm conosco tem sido difícil 
a liquidação e o Brasil também tem sido cons
trutivo no relacionamento com a Argentina, 
primeiro, por ser o nosso principaJ parceiro, 
o segundo maior país da América Latina, e 
tem havido uma inlensa negOciação com a 
Argentina, no sentido de aumentar o volume 

de comércio e, através desse_ volume_ de co
mércio; fazer uma redução da dívida com eles. 

Mas existe uma dívida com a Argentina e 
não_tem sido liquidada. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Talvez, a pergunta fosSe ao contrário, quer
diz_~~ na _América Latina ... 

os:RARNIMLORE-Quemnãonosdeve? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Não é só quem nos deve; é_ quem nos _deve 
e nos paga, normalmente. 

O SR ARNIM LORE- Olha, o Chile perfor
ma bem, o Uruguai performa normalmente, 
o México performa normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
O México é nosso devedor? 

O SR. ARNJf'ÇLbRE - O México vâri.a: é 
uma época credor, outra época, devedor, de
petidendo dos fluxos de importação e expor
tação. 

Mas a Venez.uela_ tem um volume pequeno 
de comérciO- cOnosco, é um volume até des
proporCional, 1endo em conta o tamanho e 
a importân,cia do país; é algo que é preocu~ 
paçâo do Govemó aperfeiçoar; não é um par
ceiro na proporção adequada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)
Vou razer Só urna últimi pergunta, assim, por 
causa da hora adiantada ... 

Nessas salvaguardas -aliás, o Sérgio refe
ri~ e até, talvez, a pergunta fosse também para 
ele, mas acredito que V. S• está a par -
o MéxiCo, ao fazer o s~u acordo tão citado 
funtcis vezes, e que a gente b~m- até Cópia, 
inclusive uma súrnula, ele conseguiu uma sal
vaguarda que quando diz que, cai o preço 
do petróleo mexiCano, na mesma proporção, 
faz-se um reajuste, uma garantia de dinheiro 
novo. 

As salvaguardas do acor_do brasileiro estão 
redigidas de uma maneira muito retórica, mas 
têm todas as condicionalidades possíveis e 
ficam absolutamente na dependência do cre
aor, que será consultado sobre a conveniê
niéa, nas circunstánciaS, como' Sérgio referia, 
havendo fatOres adVersos na economia brasi
leira. -Então, o País poderá dirigir seus credores 
que poderão, se assir'n julgarem conveniente, 
nos socorrer com medidas excepcionais. Se 
não há nenhuma salvaguarda, e se há, gostaria 
que V. St me dissesse qual é, onde se opera 
automaticamente, como no caso mexicano, 
em que caiu o preço do petróleo, há um direi
to, h_á um valor a titulo de dinheiro novo que, 
de certa maneira, recauchute a vida financeira 
-do País. Então, eu lhe perguntaria: há uma 
fJiformaÇão eirõnea no estudo que se fez com 
o acordo brasileiro; ciu se realmente a Salva
guarda que se tem é essa de condicionalidade, 
quer dizer, de ter o direito de consultar, em 
face de uma advesidade económica, o credor, 
para ·saber se ele pode, nesSa circunstância, 
no-s oferecer algum apoio de maneira mais 
adequada à vida económica do País? 

O SR. ~NIM LORE ...;..Ã.respo,sta re_alrnente 
deveria ser dada pelo Sérgio, que participou----
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da negociação, que tem mais informações pa
ra dar. Mas deixa eu lhe dar a resposta que 
eu entendo, que é a minha, e não o grupo 
que negocia. 

Primeiro, eu considero_ a situação do México 
de ter uma salvaguarda simplesmente vincu
lada ao petróleo uma desvantagem. Isso é si
nal de que o pais, em primeiro lugar, é funda
mentalmente dependente do petróleo. Nós te
mos já vantagens de não termos hoje um pais 
dependente de qualquer produto. Nosso Pais 
conquistou o nível de desenvolvimento econõ-
mico, onde cada um dos itens da exportação 
não representa um risco, no ca"So de um ínsu
cesso, numa alteração de preço. E foi nesse 
espírito que as salvaguardas foram construi
das, e foi também rto espírito de entender que 
a equipe que negocia- a dívida representa o 
desejo do Pais, que tem o poder de demons
trar a seus credores aquilo que ela considera 
necessário, e através de um diálogo constru
tivo e equilibfado obter a necessária conces
são. 

Entendemos que_ aquele palavreado a que 
V. Ex" se referiu na cláusula da salvaguarda 
representa, exatamente a nossa independên
cia de podermos entender que qualquer da
queles itens representa um risco para o nosso 
equilíbrio financeiro e que, através de qualquer 
um daqueles pontos, nós venhamos a ter, dos 
nossos credores, um entendimento, no sen
tido de qualquer alteração do contrato, em 
decorrência daquele problema. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Acho que para uma situação dessa natureza, 
sua exposição foi a única possível, foi a melhor 
defesa que se pode fazer no sentido de pegar 
por esse lado. 

O SR. ARNIM LORE - Ela é verdadeira. 

O-SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Só que no caso do acordo mexicano, é um 
pouco diferente; tem a cláusula do petróleo 
e garante tudo o mais, além dos direitos que 
temos de poder discutir sobre o restante das 
alterações. 

O SR. -Sr; Presidente, eu não 
vou discutir sobre esse assunto, mas posso 
lhe garantir uma coisa: se nós tivéssemos todo_ 
o palavreado e dispuséssemos de informa
ç:õ_es quando flutuasse o preço da soja, por 
exemplo, ou do que mais Importar na nossa 
pauta de exportação, nós teríamos uma com
pensação. Acho que, sem fazer nenhum me
noscabo da capacidade negociadora brasilei
ra, seria uma garantia, evidentemente. Quan
do flutuar para baixo o preço de produtos im
portantes na pauta de exportação 1, 2 ou 3, 
ele faz uma compensação além do direito de 
negociar em outras circunstâncias. 

O SR. ARNJM LORE - Nós devemos de 
ter uma equação de riscos, a cláusula de risco, 
o contrato de risco a que V. Exa se refere. 
Achamos -que a equação de riscos pior é a 
taxa de juro mesmo. Esses outros compo
nentes da nossa pauta podem ser adminis
trados de outra forma, mas o C(lle Vale mesmo 
é a taxa de juro, no atual nivel de endivida-

mente e o entendimento que o País tenha 
da conveniência daquele acordo. Se ele não 
servir, ele será revisto. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Dr. Lere. muito agradecido em nome da Co
missão, em nome do Sertado, pela presença 
de V. s~ que aliás, se mostrou absolutamente 
disposto e disponível a prestar as informações 
que lhe correspondem na sua área. Diga-se 
de passagem,- nunca- tivemos qualquer tipo 
de negativa para aqueles documentos, infor
mações e eJementos que ao Banco Central 
correspondem, fatos que sempre temos regis
trado. Evidentemente, na continuidade doses
tudos, debates e análises, que esta Comissão 
vem fazendo e continuará fazendo, haverá de 
ter necessidade de outra vez socorrer-se, infor
mar-se da sua diretoria, a quem nós nova
mente cumprimentamos pela presença, pelas 
manifestações, pela informação que aqui nos 

__ prestou. Muito obrigado. 
Está encerrada a reunião. 

(LeVanta-se a reunião às 13 horas e 
lO minutos) 

12• Reunião, realizada em 
21 de março de 1989 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte 
e um de março do ano de mil novecentos 
e oitenta e nove, na Sala de Reuniões da Co
missão de Finanças do Senado Federal, reú
ne-se a Comissão Especial, criada através do 
Requerimento n~ 17, de 1987, destinada a exa
minar a questão da Divida Externa Brasileira 
e avaliar as razões que levaram o governo a 
Suspender o pagamento dos encargos finan
cerios -dela decorrentes, nos planos externo 
e interno, presentes os Srs. Senadores Carlos 
Chiarelli (Presidente), Leopoldo Peres, Affonso 
Sancho, Ney Maranhão, Carlos Patrocínio, 
JOão Calmon, Jutahy Magalhães, além do Sr. 
Deputado Antônio Câmãra. 

Abertos os trabalhos, o Sr. Senador Carlos 
Chiarem, Presidente, dispensa a leitura da Ata 
da reunião anterior e, em seguida, é dada co
mo_ aprovada. 

A seguir, o Sr. Presidente comunica aos Srs. 
Senadores que a Comissão Especial da Dívida 
Externa inicia, hoje, um ciclo de debates, que 
tem por objetivo avaliar o conhecimento dos 
candidatos à sucessão presidencial, relacio
nado ao problema da divida externa brasileira 
e convida o Sr. Senador Jarbas Passarinho 
para tomar assento à Mesa. 

Com a palavra, o Sr. Senador Jarbas Pas
sarinho faz. uma análise s_obre a origem mais 
recente do agravamento da crise que carac
teriza o endividamento externo, a partir de 
1964. 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela 
ordem, os Srs. Senadores Ney Maranhão, Af
fonso SanCho, Carlos Patrocínio, João Cal
mon, Leopoldo Peres, Jutahy Magalhães, Car
los Chiarelli, além do Deputado Antônio Câ
mara. 

Finalizando, a Sr. Presidente determina que 
as notas taquigrâfié-as-;-tao logo traduzidas e 

revisadas, sejam publicadas. em anexo,_à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reuniâo e, pãra constar, eu, Haroldo Pereira 
Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 12' REUNIÃO D4 
COI'IISSÀO ESPECIAL CR!ADA- ATIC4-
VÉS DO REQUERIMENTO N" I 7. DE 
!987, '"O""EST!NADA A EXAI'IINAR A 
QUESTÃO DA DÍVIDA EXTERNA BIC4SI~ 
LEIIC4 E A VALMR AS RAZÕES QUE LE~ 
VARAM O GOVERNO A SUSPENDER O 
PAGAI'IENTO DOS ENCARGOS FINAN ~ 
CEJROS DELA DECORRENTES NOS 
PLANOS EXTERNO E INTERNO"". 

dntegra do apanhamento taquigráfico da reM 
ferida reunião, realizada em 21 de março de 
1989, devidamente autorizado pelo Senh9r 
Presidente.) 

Presidente: Senador Carlos Chiare!li 
-Relafor: Senador Feriia!-tdO -.Henrique car: 

doso - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
EStão abêitos Os trabalhos da CP! da Dívida 
Externa. Inicialmente, queremos agradecer ao 
Ministro Sérgio Amaral, Secretário de- AssUn
tos Internacionais do Ministério da Fazenda, 
que responde pela titularidade da negociação. 
como negociador chefe, e ao Dr, Arnin Lere, 
diretor da Área Externa do Banco Central, que 
nos deram uma série de informações sobre 
o que se negociou; como se negociou; quais 
são os. encargos; quais os comprOmisSos; 
quais eram as expectativas; o que foi, ao final 
das contas, atendido; o que estâ pendente; 
quais são as dificuldades que temos ~m obter 
os créditos; quais as dificuldades que temos_ 
para pagar as prestações ajustadas; enfim, 
quais as estratégias do Governo brasileiro 
atual com relação à negociação da dívida ex· 
tema. E se ela hoje é, realmente, um dos as
suntos mais importantes, um problema dos 
mais sérios, do qual decorrem tantas outras 
questões. 

E já que temos conta tos e estamos_ acompa
nhando a ação do Governo ~tual, (Jueremos 
saber o que vai fazer o futuro Governo. Para 
saber o que vai fazer o futuro Goverilo, que 
emergirá, naturalmente, do sistema presiden
cialista, da eleição de 15 de nove_mbro, c:orobi·_ 
nada com a eleição de 15 de dezembro -
se não me falha a memória~ _é preciso saber 
o que pensa o futuro Presidente da República. 
Cômo nãO te-mos bola de cristal,· teremos que 
ouvir todos, porque entre os depoentes estará 
o futuro Presidente. 

Ê nesse sentido, e com esse propósito, para 
saber_ o que o Brasil amanhã vai fazer com 
um problema dess_a natureza, qual a estraté
gia, qual a orientação, qual a proposta, é que 
vamos, nesta última etapa da Comissão, vol
tar-nos para o futuro e fazer da Comissão um 
foro para que a sociedade tenha, pela manifes
tação dos presidenciáveis, pelas questões ar
güidas pelos Srs. Parlamentares, a oportuni-
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dade de conhecer, perfeitamente, a idéia de 
cada um quanto à dimensão do problema e 
quanto à sua proposta de solução. E ninguém 
melhor, mais qualificado, mais habilitado do 
que o Senador Jarbas Passarinho, a quem 
presto testemunho da minha admiração, do 
meu respeito, para que nos brinde com esta 
primeira oportunidade deste contato. 

Agradeço a V. Ex~, Sr. Senador, por atender 
ao convite da Comissão, e somos todos ouvi· 
dos para aprender com V. Ex" e questioná-lo 
a fim de, com o questionamento, estimular 
a inteligência de V. Ex• e, segUramente, apren· 
der ainda mais. 

Com a palavra o Senador Jarbas ~assari· 
nho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presi
dente, Senador Carlos Chiarelli, Srs. senado· 
res, Sr, Deputado, Srs. e Srf", eu gOstaria que 
este preâmbulo, feito pelo Senador Carlos 
Chiarem, fosse ex_atamente a peroração. Eu 
me sentiria mais fe1iz ainda ouvindo o que 
acabei de ouvir. S. E.~-sabe da minha admira~ 
ção por sua inteligênda cintilante. Eu sei que 
é um Senador de 'alto valor dentro do Senacl.o 
e que leva extremamente a sério todas as mis~ 
sões que lhe são confiadas._ Mas eu teria, de 
início, que fazer um pequeno reparo:--presiden
ciável é um apelido que a Imprensa dá a algu
mas pessoas. Então, volta e meia, nós nos 
sentimos, numa coluna .dos jornais, presiden
ciáveis. Não discuto isso. porque é questão 
de julgamento subjetivo. Na_verdade, não 
compareço como candidato, por que ainda 
ontem eu me dirigia, exatamente, aos Presi
dentes de Comissõe_s Executivas do PDS, no 
Brasil, mostrando que, na última reunião que 
tínhamos tido, informal, com o Dr. Paulo Ma
luf, aqui em Brasília, houve duas tendências. 
Uma foi no sentido de o PDS ter candidato 
próprio, e a outra s_e seria mais conveniente, 
desde logo, fazer colig':lções no primeiro turno, 

Passei um telex ontem aos_Presidentes, pe
dindo_ que, de preferência ouvidos os Diretó· 
rios Regionais, cada um_ informasse qual a 
sua_ decisão. No caso de se~ maioria a prefe~ 
rência pela candidatura própria do Partido, eu, 
desde logo, dizia que não era candidato, que 
não poderia ser candidato, evidentemente, 
num Partido onde eu não contava com a ade~ 
são de Santa Catariria, cuja defecção rumo 
ao Engenheiro Brizola é nítida, e não.contava 
também com o apoio do maior Uder do Parti
do, em São Paulo, que é o ex-Governador 
Paulo Maluf. Então, tenho de dar essa explica
ção que talvez frustre um pouco. Não sei se, 
se eu tivesse dito isso antes ao Senador Carlos 
Chiarem, eu não teria sido cortado da 1ista dos 
depoentes. Então, por isso mesmo, talvez 
egoisticamente, resolvi vir aqui ainda sob o 
apelido de presidenciável. 

E, quando S. Ex" diz que vai aprender conos
co, é um misto de humildade e ironia, porque 
sei que S. Ex• nada tem a aprender comigo. 
Tanto é assim que S.__Exl' se traiu d~sde logo, 
falando no questionamento. Aí é que v_o_u ter 
que fazer o meu esforço para corresponder 
ao que vai se perguntar. 

O SR_ PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
ficare.i né;l; peroração. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- D~ia o an
tigo pessoal do PSD, e não sei se o Senador 
João Calmon era do PSD naquela época, que 
o partido primeiro mandava as flores e depois 
ia ao enterro. Então. é capaz de ocorrer a mes
ma coisa aqui. 

Tenho medo também, Presidente, pela ex
periência -qUe já tive na CaSa, de dizer: "Serei 
breve". Cada vez que eu presidia uma sessão 
do Senado em que um oradOr dizia "serei 
breve'\ chamava a atenção do secretário ao 
meu lado e dizia assim: "Prepara o relógio, 
uma hora no mínimo". Pretendo realmente 
ser breve; vamos ver se chegarei Já. 

Primeiro, é evidente que eu não trataria da 
origem da dívida externa brasileira, porque se
não teríamos que começar com a lndepen
dênda. Mas gostaria de falar rapidamente so~ 
bre a origem mais recente, do agravamento 
mais recente. 

Houve urna estratégia, rn!Jito utilizada de 
64 a -73, que carãcteriZava o endividamentO 
corno uma necessidade de somar à poupança 
interna recursos externos para acelerar o de
senvolvimento. Isso foi uma política tomada 
conscientemente, com resultado realmente 
admirável. Foi 'quandO surgiu o chamado "mi· 
lagre", que vai ultrapassar o ano de 73. Nessa 
ocasião, por exemplo, a nossa taxa de pou
pança chegou a ser de 28% do Produto, o 
que era só semelhante à taxas de poupança 
japoneSa e ã da Alemanha Federal. 

Nesse período tomamos 5,6 bilhões de dó
lares e tivemos um saldo de balança -comercial 
de 2,3 bilhões de dólares. E mais ainda: a 
taxa média de crescimento do PlB, entre -64 
e 73, foi de 10% ao ano, o que naturalmeni:e 
proporcionou uma melhoria acentuada da si
tuação económica brasileira. 

Paralelamente a isso, tínhamos iniciado um 
processo de extroversão da economia para 
crescer na exportação. E, no período, o incre
mento das exportações chegou a 18% ao ano, 
o que também é uma taxa extremamente alta, 
quando se considerava o problema mundial. 

Então. o sentido do endividam-ento era exa~ 
tamente este;_ vamos tomar dinheiro empres
tado. É evidente que teríamos nas contas cor
rentes um deficit. mas teríamos saldo na ba
lança comercial. Com isso, poderíamos, segu~ 
ramente, com a taxa de poupança interna e 
mais o saldo da balança comercial, fazer face 
-ao serviço da dívida. Não havia problema, a 
ta1 ponto que a situação - e que considero 
talvez a mais notável de todo o período, desde 
que há estatfstica no Ministério da Fazenda 
sobre isso - mostrava, ao final do ano de 
73, uma dívida bruta de 12,6 bilhões de dóla
re.s; pouCo mais da metade, 6,4 bilhões, tínha
mos de reserva, o que dava desde_ logo uma 
dívida líquida de 6,2 bilhões. E, coin_ddente~ 
mente, 6.2 bilhões _também era o valor da ex
portação. 

Então, tome-se aquilo que chamo de -
e __ oão sei se os economistas concordariam 
- índice de solvência da economia nacional, 
quando eu divido a dívida externa líquida pelas 

exportações, e tínhamos praticamente um. 
Quer dizer, com um ano de exportação, teria
mos capacidade de pagar a dívida externa, 
isto em tennos aritméticos, até porque seria 
muito menos de um ano, uma vez que o perfil 
da dívida não era para ser pago num ano. 
O perfil tinha um prazo de pagamento desdo
brado ao longo dos anos. Era, realmente, uma 
situação excepcional. 

Costumo dizer que, dos famosos vinte anos, 
pelos quais tenho sido_ tão reclamado e ques
tionado aqui, nesta Casa, a prime"ira década 
foi um resultado simplesmente espetacular. 
Aí entramos em 74. Esgota-se -o proCesso his
tóricó de ir buscar poupança externa para so
mar com a póup-artça interna e acelerar o de
senvolvimento. Por quê? Porque chegou o pri
meiro choque do petróleo. O barril, que custa
va dois dólares e meio, passou para doze dóla
res e, entre 74 e 78, estabilizou-se entre doze 
e quatorze dólares. 

Para-se-ter uma idéia de como começa o 
problema do endividamento crescente, oBra
sil gastava 1 O% das exportaÇões de 73, que 
eram 6,2 bilhões, portanto, com 600 milhões 
de dólares, o Brasil pagava 800 mil_ barris de 
petróleo importados, por dia. 

Quando chegou 7 4, o custo de importação 
já tinha saltado para o dobro- 20% da receita 
de exp-Ortações. - -

A conta de petróleo já ia para 1 bilhão e 
600 milhões de dólares. E vamos ver como 
isso vai crescendo, depois, quase que numa 
razão geométrica. A balança comercial passou 
a deficitária. O Scildo positiVO--paSSou· a sakfo 
negativo. E só nesse ano' de 74 o deficit foi 
de 4,7 bilhões de dólares. 

No período de 74 a 78 -quero resumir 
bastante esse passado - o efeito perverso 
tinha continuado, com o Govemo tentando 
várias formas de alternativas na área energé~ 
tica, sobretudo para fugir dessa sangria, dessa 
hemorragia. 

Eugênio Gudin dizia, com muita coragem, 
que pagávamos um-resgate anual aos árabes. 
porque tinha aparecido a OPEP, tinha sido 
criado o cartel dos produtores de petróleo; 
então, em 78, persfstindo esse efeito, o deficit 
acumulado da balãilça-de pagamentOs já tinha 
chegado a 11,6 bilhões de dólares; e, paralela
mente, o deficit acu-mulado de contas-corren
tes, porque já era negativo desde a primeira 
fase áurea, passam a 30,9 bilhões de dólares. 
Quer dizer, vamos assumindo isso tudo e ace
lerando com o quê? Acelerando o· quê? Digo 
melhor: acelerando a acumulação da divida 
externa. 

Ora, o período até 73, até o choque do pe
tróleo, foi cOr:lsiderado um período áureo para 
o mundo. 

Eu me lembro de ter lido na revista L 'Ex
press uma reportagem sobre os anos áureos 
do Governo Pompidou: Por não ser uma gran
de-produtora de petróleo, ao contrário, a Fran~ 
ça também sentiu os efeitos. 

O Japão, que não produzia 11ma gota de 
petróleo, mas era internacionalmente ligado 
a Israel, quando veio o primeiro chegue do 
petróleo, e depois o segundo, ao chegar 79, 
passou, nas negociações internacionais, a s_er 
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aliado dare dos árabes, porque deles depen
dia. 

Terminamos o período de 74 a 78 com 
esses déficits acumulados a que me referi, 
e o endívidamento era praticamente só para 
pagar petróleo. 

Qual era a situação em dezembro de 78? 
Lembrem-se de que eu me referi à dívida ex
tema em 73 como de 12,6 bilhões de dólares. 
Já em 78, a dtvida bruta estava em 43 bilhões 
e 500 milhões. 

;A.s reservas eram de 12, a exportação tinha 
crescido de 6 para 8 bilhões, a dívida líquida 
era de 31 e meio, e o índice, aquele índice 
de solvência de que falei, já estava em dois 
e meio. Passem de um para dois e meio, mos
trando a precariedade da situação econômica. 

Estou ·ca-racterizando Isso para mostrar que 
nós insistíamos. persistíamos no processo de 
buscar recursos !á fora, para poder fazer face 
à despesa brutal com as importações. E, nesse 
caso, é preciso carac;terizar que aí surge1 em 
79, o segundo _choque do petróleo, que foi 
muito pior do que o primeiro. Porque se o 
primeiro, relativamente, o preço do barril pas· 
sou de 2 ou 25 para 12 dólares, portanto, 
uma proporção mais do que de 5 na multipli
cação. no segundo o problema foi em valor 
absoluto. Nós passamos de 12 ou 14 dólares 
o preço do barril, para 34 e até 40 no spot, 
em 1981 gastamos mais de 50% das exporta
ções só para pagar a conta de petróleo. 

Então, essa situação de 79 a 84, com o 
segundo choque do petróleo, mostra que, 
quando terminamos o ano de 81, ainda antes 
de_ 84, a nossa dívida externa já estava em 
61,4 bilhões, então 12, 43 e 61; e aí vem a 
P.ergunta: teria o Governo outra alternativa? 
E claro que a OposiçãO daquele tempo, que
eu contestava aqui nas duas CaSas do Con
gresso, fazia críticas muito violentas a esse 
processo de extroversão da economia brasi
leira. Mas eu pergunto: haveria alguma alter
nativa? 

A partir desse momento o mundo_ inteiro 
foi apanhado de surpresa, porque não houve 
senão surpresa no mundo inteiro, em relação 
à política de petróleo, que passou a ser uma 
armá tríplíce, passou a ser uina arma política 
- como eu citei o caso do Japão - passou 
a ser uma arma econômica no boicote, e todos 
nos lembramos de cenas da televisão mos
trando a Rainha da Holanda pedalando de bici
cleta para poupar consumo de energia. Uma 
arma econômica brutal, porque os produtores 
de petróleo que, antes, tinham na economia 
de exportação de combustivel líquido, 4 bi· 
lhões de dólares de saldo, passaram a 82 bi
lhões de saldo; e aí aparece o problema dos 
petrodólares. Quer dizer, como a área dos ára
bes não estava preparada para reinvestir no 
seu próprio local, esse enorme saldo passou, 
aos bancos da tn1ateral, ou seja aos bancos 
do Japão, da Europa e dos Estados Unidos, 
e eles passaram a emprestar. E como havia 
uma grande liquidez, muito dinheiro para em
prestar, havia pressões sobre nós. Eu me lem
bro, por exemplo, como Ministro de Educa· 
ção, das pressões que recebfamos para a ofer· 
ta de empréstimos; e eu, por sorte_ ou pór 

azar, só fiz com o mundo comunista, porque 
o Presidente Médici chamou atenção para a 
necessidade de nós equilibrarmos a b~an_ça 
com O Leste europeu. 

Então, vi uma-coisa muita curiosa: na mes
ma ocasião, como Ministro, nós fazíamos um 
empréstimo Para o -increnlento do _ensino mé
díõ com a-USAJD. Eram ·100 nllihõés de dóla
r~._c_on:i j_O_anos de carência, e o pagamento 
de 2% de juros ao ano. O melhor empréstimo 
do- mundo comunista foi com a Tchecoslo
váqula, por 6 anos, coni juros de 10% e a 
c'arência apenas de 2 anos, o que prova que 
nesse ponto os marxistas são mais capitalistas 
que õS prOpriqs; pela forma através da qual 
eles queriam gerar se_us resultados. 

Entã.o, o Brasil apostou no seu futuro nesse 
momento. Por_ que paralisar o Brasil, como 
é que nós podíamos deiXar de comprar 800 
mil barris de petróleo por dia? A Petrobrás 
ainda produzia muito pouco, não che_gava nes
ta ª·ltura a 200 mil ba.rris de petróleo por dia 
O Proálcool estava nascendo, ainda ia ser al
gurhá coisa efetiVa, estava ainda em ser. 

Ora, se se paralisasse o Brasil, nós não teria
mos transporte de mercadorias por navios de 
cabotagem; não teríamos transporte de merK 
cadorias pelos caminhões, nas estradas de ro
dagem; as estradas de ferro com máquinas 
a dies_e]; não teríamos gasolina, não teríamos 
querosene_ e parava a aviação. Então não era 
possível, subitamente, atender a um dos reda
mos que aqui se fazia ·peJa Oposição, que era 
não fazer a despesa imediata com o petróleo. 
Não tínhamos outro recurso. 

Eu me lembro, Senador Carlos Thiarelli, de 
que na ocasião pesquise:!, _ag~_i, _no_ Senado, 
para ver Se em algum Pãrlamento do mundo 
tinhallav:ido algum discurso prevendo a possi
bilidade desses choques de petróleo. 56 o Pre
sidente da ESSO previa para os anOs 90; mas 
uma previsão equivocada porque se baseava 
nos anos 90. j_á cçrn_ p horizonte imediato de 
produção de petróleo extinto. Eu passei 3 anos 
na Petrobrás, fui superintendente adjunto da 
Petrobrás, e depois Superintendete em 1959 
e 1960, e já se falava naquela ocasião que 
o horizonte viSual era de 25 anoS. Estamos 
hoje com 25 anos para ã fre-nte e cada vez 
que se vai descobrindo novas proVíncias petrO
líferas, esse horizonte vai ficando mais dis
tante. 

Desse modo, a única coisa que vi com pos
sibilidade de admitir foi que aquela civilização 
mundial do petróleo barato, mais barato que 
um litro de água mineral, foi abalada. A econo
mia do mundo foi abalada. 

b Brãsil jogoU com a possibilidade de fazer 
esses empréstimos para aplicar em projetas 
reprodutivos e, com esses projetas reprodu
tivos, poder pagar a dívida. 

Realmente, só a construção de ltaipu, se 
não me engano, representou 15% do total 
da dívida externa daquele instante. Agora, so· 
ma-se Tucuruf, caraJás, SOma-se o acréscimo 
do parque siderúrgico. O oft shore no petróleo, 
da Petr_obrás, os metrôs do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. lodos isses_ projetes tinham 
como finalidade um retorno para_ poder fazer 
o pagamento da dívida externa. , 

Lembro-me de que, quando discutíamos 
aqui na Casa, pela primeira vez, o projeto Cara· 
jás, falava-_~e num retomo de 18 bilhões de 
dólares por ano, quando çheg@Sse à plenitude 
de sua efetivação. Haveria, portanto, projetas 
reprodutivos. Alguns que n_ão dera_m certo. 
!\qui m~smo nesta Casa discutimos o projeto 
da energia nuclear é estamos até hoje envoJw 
vfdos nele com dificuldades, e ainda tivemos 
o problema da FerroVia do Aço. 

_ Então, em alguns projetas realmente per-
dermos milhões_ ou bilhões de dólares, mas 
em outros nós aplicamos. 

Acontece que depois do choque do petróleo 
de 1979 veio uma coisa pior ainda, em 1982, 
quando houve _o aumento, sem nenhum pre
cedente igual ou parecido, daS taxas de juros, 
das taxas flutuantes de juros. Os Estados Uni
dos tinham chegado a uma inflação de 10% 
ao ano, os países europeus tinham chegado 
até a 25% ao ano, logo depois do choque 
do petróleo, e isso aparece em 1982. E a -taxa 
de juros da prime rate, por exemplo, que tínha
mos -como 6 e três oitaVos por cento, chegou 
a um pico de vinte e cinco por cento, pelo 
menos, e se manteve em uma média adma 
de vinte, 

Para se ter uma idéia de como essa estra
tégia começa a se de~riorar, e é o que vai 
nos servir para a conclusão da nossa conversa, 
comparemos esses dados. Em 1976 já havia 
ocorrido o primeiro choque do petróleo e pa
gávamos de juros u-m bilhão e oitocentos mi· 
lhões de dólares; cinco anos depois. jâ depois 
do segundo choqu~ do petróleo, pagávamos 
por ano_ 11 bilhões e 400 milhões de dólares._ 

E as expor:taç_9es? Outro dado m~itÕ inte
ressante; elas crescem nesse período 67% em 
volume, mas só crescem 10% em resultado 
de preços. Por que? Porque outra vez nós pa-_ 
gamos -o" -problema do petróleo atingindo oS 
industrializados, passamos a comprar os pro· 
dutos deles, embutida a iri_flação deles no que 
pagamos: pagamos juros excessivos basea
dos exatamente na necessidade de vencer a 
inflação local e leiloaram as nossas commo
dities. 

Nessa ocasião as commodities eram prati· 
camente parte da pauta das exportações. Cos
tumo dizer que em 1963 éramos exportadores 
de café, cÕnseqü_entemente exportadores de 
sobremesa. Hoje o café é 1 O% do tOtal que 
exportamos. Então foi oUtro salto realmente 
extraordinário, mas tivemos os preços enveK 
lhecidos. Pagamos mais caro pelo produto 
igual, na compra,- e recebemos muito menos 
pelo mesmo volume; tivemos quase que dupli

-car-O volume para ater 10% a mais de preço. 
Ainda assrm fôi um enorme esforço feito. 

A América Latina, nessa altura do ano de 
1983, já devia 300 bilhõeS de dôlares, e o 
Brasil tinha chegado agora a 83" b-ilhões de 
dólares na sua dívida; 12, 43, 61 e agora 83 
bilhões de dólares nesse período. . 

ESse desequilíbrio não era só da América 
Latina. Nesse período a Inglaterra e _a Itália 
foiam ao FMI, baterãm às portas dÕ FMI. O 
desequilíbr'íó peigOU rriais.de vinte nações. da
re que a América Latina toda, praticamente, 
e a Polónia. O Brasil tem uma situação muito 



22 Terça-feira 27 - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) -Suplemento Junho de 1989 

curiosa, pois somos devedores, mas somos 
credores também; credores talvez de alguns 
créditos - usando a linguagem- de bci.ilc_árici 
- em liquidação, dificilmente absorvidOs ou 
resgatados, 

O que quero salientar com isso? Que o liis
tórico prova que aquela estratégia que usamos 
começava a não ser mais adequada. Estáva
mos perdendo a batalha linear entre a capaci~ 
dade de aumentar as exportações, receber re
sultado dos projetas estabelecidos e, com isso, 
pagar o serviço da dívida. Não tínhamos capa
cidade para isso. Fomos·, ao contrário, agra
vando cada vez mais, a sítLiãção, a tal ponto 
que, por exemplo, em 1984, tínhamos uma 
dívida bruta de 93 hílfiões ·a e- âóliii"es, o que 
está no discurso do Dr. T ahcredo Neves: "Re
cebi este País com 93 bilhões de dólares de 
débito". S. EX'-disse isso depois de eleito, em 
1984, já no início de 1985:A.Jguns dados não 
são precisos. Alguns dados falam em 9l bi
lhões de dólares. A Folha de S. Paulo traz 
um documento, que o Banco Central deve 
conhecer - que fala em valores - que o 
Senador Chiarel!i perguntava ao Diretor Lere, 
da Dívida Externa- de 114 bilhões em 1988 
ede91em84. 

As nossas reservas tinham -chegado a 11 
bilhões, dos quais 8 bilhões eram líquidOS, 
perdidos e, permitam-me a oportunidade de 
fazer um pouco de oposição, esses_ 8 bilhões 
em arroz da Tailândia, em carne contaminada 
de Chernobyl. em leite, em tampinha de cerve
ja. Isso também acabou em grande parte com 
as reservas de dezembro de 1984. As exporta
ções tinham chegado a 27 bilhões de dólares, 
mas o índice de insolvência Contfi1uãva maiõr. 

Ora, para se ter uma pequena idéia da san
gria, que estávamos submetidos, tentando es
se pagamento, tentando manter o crédito do 
Brasil lá fora, nós, ein cinco anos, PãgainOS 
55 bilhões de dólares só de juros; hâ algum 
tempo, não amortizamos o principal, estáva
mos pagando só juros. E, ·no Govemó-dó"Pre
sidente FigUeiredo, tiVemOs a chamada mora~ 
tória té-cntca. No momento também é preciso 
caracterizar que o mundo inteiro estava sub
metido a um processo de recessão econó
mica. Os anos de 82 e 83 foram extremamente 
difíceis. 

Quando eu assumi o Ministério da Previ
dência, por exemplo, estávamos num verda
deiro processo de recessão econ6mka. E Co
mo a Previdência é função matemática (salá
rio), como havia desemprego e não entrava 
salário, tínhamos que fazer gináSticas terrfveis 
para que o lapas continuasse pagando aos 
1 O milhões de aposentados e pensionistas etc. 
Sei bem que a tarefa mais difidl, e talvez mais 
inglória que tive na minha vida, foi dirigir du~ 
rante 1 ano e 4 meses a Previdência, quando 
tive a alegria de receber do meu amigo Sena
dor Carlos ChiareJJi, sempre com idéias n1uito 
férteis, a oportunidade de discutirmos proble
mas, um dos quais nos criou algumas dificul~ 
dades, quando falamos no jogo do bicho, co- -
mo urna possibilidade de legalizá-lo. 

Então, eSse resumo que eu quis fazer ,me 
mostra que partimos certo. Mas a conjuntura 
mundial nos levou a provar que não pudemos 

contihUar- nesse runiõ. Este seria o começo 
da_ cQnclusão, .Senador Ca_rlos Chiarellí: Im
possível restabelecer-a política financeira que 
vigeu até o fim de 73; endividamento para 

_51ceJerar o -desenvolvimento não é mais possí
vel nesse sentido, devido à diferença que há 
entre a soma a pagar no _Serviço da dívida 
e aquilo que nós pOdemos obter com o resul
tadO, especialmente da balança comercial. A 
extroversão da economia foi muito importante 
para evitar a inadiplência entre"74 e 84. __ 

Mas, neste período, a dívida externa cresceu 
de f2-bllfiõeS-para- 93 bilhões. Apesar das críti
cas que· foram feitas, o fato é que o pessoal 
técnico do Governo- MiniStério da Fazenda, 
Banco cenfr-al - negociou com capacidade, 
com qualificação profiSsiOnal. 

Nem sempre, é evidente, pode-se impor ao 
credor o_ nosso desejo. Seria muito fácil. Ainda 
ontem, eU conversava com o Dr. Marcelo-Cei· 
Ião, do Banco Central, e lhe contava uma histó
ria que- me foi relatada pelo Ministro Mário 
Gibscin Barbosa, quando ele era Ministro das 
Relações Exteriores e -~u da Educação. Dizia 
ele que os dois ratinhos do desenho do Walt 
Disney, que perseguiam um gato, inferniza
vam a sua vida o tempo todo, até que o gato 
conseguiu botar a pata em cima de um deles. 
O OUtro ·correU e for-para O teta. E o de cá, 
já na iminência de ser pasto do gato, ficou 
indignado: "Você é um covarde, um canalha; 
me abandona nesta hora!" O outro disse: "Não 
abandonei; esi:ou planejando." "Então, planeja 
depreSsa;· porque daqui para a boca do gato 
não passa de alguns segundos!" "Já planejei: 
transforme-se num buldogue e acabe com 
eSSe- gato." "Mas como?" "Eu plariejo; você 
executa." (Risos) 

Muitas vezes podemos planejar; e a execu
çãQ? Qu~ro saber se_ isto é possível. 

- ·ora, o MlriiStró SérgiO Amaral, em sua pales
tra, mostrou que, em 1988, transferimos, líqui
do, doze bilhões de _dólares para os nossos 
credores. Talvez fossem dezenove, mas entra
vam oUtrOS recursos. Em resultado fmãl; disse 
ele, doze bilhões saíram. 

Qual fOi o crescimento-do PIB? Com todo 
o_ problema que mostrei anteriormente, de 
qualquer maneira. crescíamos e ainda estáva~ 
mos crescendo. O crescimento do PJB no ano 
passado fOi ·zero ·ou aóaixo de zero. É um índi~ 
ce importante, é um fator de raciocínio impor-
tante para nós. · 

Em 1989, segundo ele, deveremos trans
ferir mais dez bilhões de dólares líquidos; ou 
niaiS, diQO eu, porque a inflaÇão dos Estados 
Unidos está prevista em -1% ao ano. En~o. 
sé ela derJ 4% ao ftm do ano, vàmos ter outro 
"probleminha" igual, da mudança da taxa de 
juros, da prime rate. 

Vai ser fatal fazer isto, porque a política do 
Banco Central americano é exatamente a da 
elevaçãO dos juros para poder conter o pro
cesso inflacionário. Então, já vamos ter qual
quer coisa nesSe sentido em nosso prejuízo. 

Disse o Ministro, aqui, que, só nos últimos 
anos, houve um crescimento de 3% na t~a 
de juros, o que consome todo o esforço que 
fizemos para aumentar o saldo da balança 
comerciaL 

-A estratégia das negociações, no meu en
tender, está praticamente esgOtada segundo 
o-_ tradicional. É: preciso inovar: Para inovar, 
podemos ter algumas soluções. A primeira 
é dizer que a dívida não deve ser paga, sob 
o fundamento de que mais da rnetáde dela 
resulta de juros escorchantes que nos foram 
impostos naquele p~ríodo. _ __ 

Não defendo essa tese, porque procuro ser 
realista. Se os candidatos a candidatos que 
passarão aqui por esta Comissáo visãrem a 
obter grandes aplausos entre os estudantes, 
entre os trabalhadores, entre os intelectuais, 
defenderão essa tese. "A soberania é do Brasil; 
não se paga"! Então, terão aplausos extaordi
nários, porque ninguém realmente quer pagar 
o que deve. -
- E natural, sobretudo quando isto foi acres-_ 

cido de juros flutuantes, que nos criararri esse 
probleJTia. Ainda ontem, recebi uma lição, exa-o:_ 
tamente porque eu também pensava: "SãO 
juros flutuantes; porque não trabalhamos 
sempre- com jure~s fixos?" 

A resposta que me foi dada pelo Dr. Marcelo 
foi exãtarnente esta: no momento en1_que pre
cisamos de um empréstimo, vamos fazê-lo. 
Imaginem se tomásserrioS õ ·empréstimo flXo, 
exatamente quando o pico chegou a 25% !_ 

E 11âo posso escolher o momento do emprés· 
timo, porque quem comanda esse momento 
é a conjurltura. -

Se eu chegar num momento bom, como 
agora mesmo o Ministro Maí1son e o Banco 
Central consegUiri:uiiTai:er-Liffi-emp-réStimo -fi. 
xo de 6% ao ano, exCelente! -MaS- a taxa- flu"
tuante ainda tinha_ uma -pequena vantagem 
para nós. Quando tinhamq§: boas reserVaS lá 
fofa,-se eveiltuillmente. aume-ntava O juro, tam
bém o juro sobre as nossas reservas nos favo
recia. Havia pelo menos essa vantagem. _ 

Ora, defendo a tese de que devemos pagar 
a dívida em termos, e então diria quais são 
os meus termos. 

Crit~iios básicos que a meu ver deveríamos 
adotar para o pagamento da dívida externa: 
em primeiro lugar, partir para a redução. Te
mos de ~eduzir o que estão chamando de esto
que da divida, que está em 115 bilhões ,_que 
foi o último número_ dado pelo Banco Central 
para o mês de junho de 1988. O registro não 
pode ser up to date, de imediato. 

É importante 'riotar que pela primeira vez 
os credores admitem um componente de na
tureza política. Hâ dez anos seria uma blasfê· 
mia falarmos nisso. Seria uma blasfêmia falar 
numa renegociação com_20 a·nos ae prorrO
gação do prazo de pagamento. As_ condições 
mundiais._mudaram._ 

O Jornal O Estado ck S. Paulo, do dia 17 
deste mês, fala no Plano Brady, admitindo que 
a dívida externa do Brasil pode cair 15 bi!hões.
Com o Plano Baker teríamos tido também 
alQUm benefíciõ~ mas os banqueirOs ameri_
canos não aderiram a este plano. Então, não 
poderíamos nos transformar rapidamente no 
buldogue do Walt Disney só porque alguém 
planeja desta forina. 

Ora, há poucos meses lemos, na revista Ti
me, uma entrevista com o novo Secretário 
de Estado, que-é o Sr. Baker. Ele falava que 
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era preciso- a expressão literalmente inglesa 
era essa - dar uma mão aos devedores. Ele 
falava em hand: dar a mão aos devedores para 
que esses pudessem evitar a moratória gene

, ralizada. Isso era da maior importància. Ele 
dizia: o Brady fará isso. Isso está na revista 
Tiine de áõis meSes -passados. 

Então, temos um dado novo por aí, que 
é a possibilidade dessa redução se fazer com 
outro entendimento. Eu combinaria a tentativa 
de obter a redução da dívida com o reescalo
namento em grand_e prazo, mediante condi
ções favoráveis. Mas como implementar? eo~ 
mo fazer o buldogue? Em prímelro lugar: po
demos pensar na recorripensa da dívida com 
deságio, a securitiZação. Já houve êxito nisso, 
embora seja _um êxito do qual não se pode 
abusar; os números que o Banco Central nos 
dá são cautelosos quanto à ernissão de bônus 
de salda, Podemos pensar na conversão. Uma 
vez reduzida a dívida, podemos pensar na con
versão da dívida restante em nova divida, com 
prazo de 25 anos, 1 O de carência e juros fixos 
mais baixos que pudéssemos obter. O exem
plo do último obtido, no valor de 6%, seria 
o ideal. 

O Ministro Sérgio AmaraJ falou aqui num 
acordo de salva-guarda; não sei muito bem 
o que significaria isso. Talvez fosse um acordo 
para permitir que o crescimento inde.,·ido, 
inesperado, da taxa de juros, pudesse ser obje
to de uma espécie de seguro em defesa _do 
devedor. 

Ontem, conversei - também - sobre os 
wavers, com o pessoal do Banco CentraL En
tão, tudo que for waverque pUdermos Canse-
guir, vamos conseguir. Tudo que for perdão, 
temos que ver a possibilidade de transformar 
qualquer cláusula nesse sentido em coisa ob
jetiva. 

Citamos para o Díretor Lere, da última vez, 
algo que ele parece não ter admitido com 
muita simpatia. 

Sempre tivemos a idéia de que o Brasil é 
um dos poucos países do mundo que assume 
a responsabilidade da divida particulaL_ O Mé
xico, por exemplo, s6 admite a dívida pUblica, 
que parece ser menor do que a nossa. O f.\éxi
co não assume a divida das empresas priva
das. Nós nos responsabilizamos pelo conjunto 
das dívidas pública e privada. 

No Brasil, o que se admite ê que 70% seriam 
divida pública, especialmente das estatais, e 
30% díVida privada. Nesses 30% de dívida pri
vada, poderíamos transformar a dívida que as 
transnacionais fizeram. para fugir da lei de re
messa de lucros, porque ele prevê uma limita
ção. Elas transformaram em empréstimos os 
investimentos de risco que fizeram para as 
s_uas subsidiárias no País. 

Ora, se pegássemos o valor desses emprés
timos e o transformássemos -em capital de 
giro, a nossa impressão- num número muito 
precário, quase intultivo- é de que teríamos, 
também, cerca de 30% sobre os 30% de redu
ção da dívida. Isso seria 9% do global, sem 
nenhum acréscimo na base monetária. E esSe -
dinheiro já está aí. -

Parece-me que não é fácil, entretanto, mes· 
mo para o Banco Central, localizar cada caso, -

e transformar o voluntarismo dessas empre-
sas em aplicação com empréstimo, porque 
como empréstimo os financiamentos teriam 
garantia de pagamento o que não têm c-omo 
capitaJ de risco. Talvez_~e possa fazer isso ago
ra, devido às dificuldades de pagamento do 
Se"rvfçó dá dívida; talvez se possa jogar com 
essa hipótese. -

Eu Utilizaria, também, o sistema das conver
sões, principalmente através dos _leilões do 
Banco Central, quando nós nos apropriamos 
de uma parte dessa divida, através do deságio. 
O Presidente Carnões nos disse, naquela outra 
conTerê-ncia, que nO ano passado houve desá
gio da ordem de 30%, e, se não-estou equivo
Cãdo, parece-me que houve um resultado fi
nal, no ano, de cerca de dois bilhões de dólares 
de redução da dívida. É uma forma de conver
são formal. Essa conversão formaJ também 
poderia ser ampliada, dependendo da espon
taneidade com que as empresas fizessem isso 
juntando os interesses dos credores com os 
devedores brasileiros. O princípio não se apli
cana à convenção tnfÇ>rmaJ, porque esta, com 
aquela famosa "bicicletã''~ oaria- mãrgem a. 
fraudes muito grandes. Embora o Brasil seja 
um país que não pratica fraudes, é -bom não 
estimular. (Risos) 

A politica. de suspensão refending também, 
eStá bem explicada pelo Banco Central. t um 
rriomento em que temos que compatibilizar, 
além da política de dívida externa, a questão 
-da dívida interna e a _questão da inflação local. 
A partir do momento em que _o reempréstimo 
fosse feito, Oós jogaríamos mais dinheiro, em 
vez de fazer uma contração disso no Banco 
Central. E 6 -último passo seria tentar uma 
regularização do pagamento dos nossos deve
dores. 

Fiquei um pouco· alarmado, aqui, no final 
da conferência do Ministro Sérgio Amaral, por
que S. S• noS disse que, para negociarmos 
o deságjo com os credores, talvez devêsse
mos, também, apresentar uma política coe
rente em relação aos nossos devedores. En
tão, não sei se poderíamos oferecer um desá
gio para o pagamento da Polônia, das "palo
netas" famosas. 

Ouço, corri uma certa preOcUpação, que 
a nossa política africana está criando algumas 
dificuldades também nesse_ c~.mpo. O Embai- _ 
xadCif de Angda declarou, aqui no Senado, 
que seu país já .deve ao Brasil uns seiscentos 
milhões de dólares, e agora há uma possibF
Iidade de empréstimo bem maior do que este 
nas negociações que se sucederam à passa
gem do Presidente José Sarney por Angola. 

Depois da redução da dívida, por esse pro
cesso que indiquei, meramente especulativo, 
como promover estímulos para que entre ca
pital no País? É aí que eu gostaríade faJar sobre 
a República de Weimar. Em novembro de 
1923, um dólar comprava nove mil marcos. 
Em nóiiémDYo do ano seguinte, um dólar 
comprava um bilhão de marcos. Em grande 
parte, o problema-estava em quê? Estava em 
que a Alemanha não _queria pagar mais as 
suas reparações de guerra. No momento em 
que suspendeu o pagamento, a França inva~ 
diu, imediatamente, um território da Alema-

nha, na área de caJVãO no Rhur, e na AJsácia 
Lorena, e retraiu-se completamente o capital 
estrangeiro, na Ínedida em que o calote se 
efetivou. 

Então, como é que a Alemanh~_conseguiu 
sair disso, desse_ processo inflacionário brutaJ, 
em que os médicos _e advogados, por exem
plo, cobravam em ovos e galinha, e não mais 
em marcos, e em que um pão custava um 
bilhão de marcos?Foi atravéS de um processo 
duro, de um ministro de fazenda corajoso, que 
estabeleceu como princípio a .retomada dos 
pagamentos das reparações de guerra, rece
bendO, graças a isso, o influxo imediato de 
capital. 

Entraram milhões e milhões de dólares, e, 
com o rentmarkque ele inventou na ocasião, 
valendo agora um quarto_ do dólar cada um, 
e não mais um dólar valendo um bilhão de 
marcos, conseguiu estabilizar a economia ale
mã. 

Então, como ficariam os que vivem falando: 
"não pagamos mais, não devemos pagar, por-
que estão nos sang·rando". - --

Outro dia vi uma imagem um pouco assim 
de vampiro, como" se estivéssemos com as 
veias abertas e os credores sugando nosso 
sangue atê a última gota. Está muito bem, 
tudo isto realmente_é muito importante. Mas 
ê preciso verifi-car se. a partir do momento 
em que tomássemos uma medida dessa natu
reza,_tedamos_êxito garantido, um bom êxito, 
porq1,.1e pode vir também o êxito letal. 

O Presidente Alan Garcia está aí no Peru. 
Ele começou o Governo e colocou um limite: 
"$6 pagç 10% das exportações". Ele esta hoje 
com 2.000% de inflação, retraiu-se o capital 
estrangeiro inteiramente em relação ao Peru, 
e ele passou a ser, também como nós, expor
tador de capital líquido. 

O Presidente José Sarney politicamente de
da_rou que a nossa m.oratória era um_ato de 
soberania. Não era bem soberania, mas a ine
xistência de dinheiro no caixa. Então, não ha
via- era -dinheiro Para pagar, e ele teve que 
se renegociar. 

O Presideilte Alf00sir1 cOmeçou com um 
belo discurso contra o FMI, nias foi fá e- Se 
entregou. O_ E MI, com todo _o dinheiro que 
tem, não vale nada em relação ao débito que 
temos com o:-mundo. Se todo o dinheiro do 
FMI nos fosse emprestado, isso não valeria 
praticamente nada. O que vaJe ê o· aval qu_e 
ele dá para aS centenas e milhares de bancos. 
E vale, ainda, a influência que ele tem sobre 
organismos oficiais como o 8[0, o_Bird e o 
Oube de Paris. 

Então, precisamos ser realistas. Realistas, 
mas não acomodados não devemos continuar 
··sangrando", da maneira como estamos fa
zendo aqui. 

Para intensificar a entrada de capitais estran
geiros acho que, em primeiro lugar, ê neces
sário restabelec.er a credibilidade do País tá 
fora. E tenho muitas dúvidas sobre o resultado 
de um processo de carte!ização dos devedo
res. 

Acho que hoje há uma drcuns1ància mun
dial in.teiramente favorável. AFolha_deS.Pau!o 
de ontem publica um quadro mostrando que 
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em 18 anos o BrasJI pagou de juros mais de 
que todo o estoque da divida. O Correio BrdZi
/iense traz uma longa reportagem sobre a 
presença do Ministro Maílson da Nóbrega em 
Amsterdã, onde ele é que diz: "Esta transfe
rência de recursos para o exterior, decorrente 
da dívida externa, representa uma carga intole
rável para a economia da América Latina". 

Está falando para a América Latina, mas 
para o Brasil também, que não é mais possfvel 
pagar. Esta não era a linguagem-do GovernO 
hâ pouco tempo. Então, temos clrcunstât'lcias 
especiais para tentar renegociar a partir da 
redução da dívida. 

Ficou muito famosa uma frase do Dr. Tao
credo, que é um apelo político extraordinário: 
"O Brasil não pode paga:r a Sua dívida com 
a fome do povo". E todos nós estamos de 
.acordo _em que deva ser assim. 

Mas é imperativa a· necessidade de investi
mentos reprodutivos no País; nós não pode
mos mandar todos estes 12 bilhões de dóla
res, o tempo todo, só para garantir a credibi· 
!idade de bons pagadores e com isso não in.
vestir num país que precisa de determtnada· 
taxa de investimento do PIB para ter um retor
no de crescimento deste PIB de, pelo menos, 
6%, para, abatido o crescimento demográfico, 
ter a possibilidade de oferecer empregos a 
1 milhão e 800 mil pessoas que ingressam 
no mercado a cada ano, fora a economia invi
sível. 

Então, -para nós, como Presidinte do PDS, 
e naquilo que eu puder, como Senador da 
República, dar uma opinião a respeito, acho 
que a solução está em renegociar nestas con
dições que apresentei, tirando partido do novo 
cenário mundial. O Presidente Mitterrand teve 
uma palavra muito simpáticã a -respeito, inclu
sive para o Presidente José Sarney. O Presi
dente Gorbacthev foi mais longe, foi mais do 
que simpático. Foi para a ONU, ocupou a tri
buna, e pediu uma moratórta de 100 anos 
para os devedores. Ele realrriente não sofrerá 
muito com estes 100 anos, porque devem 
à União Soviética: Cuba, que_ recebe 4 ou 5 
bilhões por ano, é um paíS PensioniSta da 
União Soviética, Jiaquela_ operação de sobre
preço de açúcar etc.; Nicarágua, só armamen
to e munição; alguns países afrtcanos e o Afe
ganistão, de onde a União Soviética saiu bri
lhantemente. 

Portanto, os 100 anos podem perfeitamente 
não afetar em quase nada a economia Sovié
tica. Mas, 100 anos-onde hoje há um débito 
de 1 trilhão de dólares, é alguma coisa em 
que provavelmente não seremos tão irrealistas 
a ponto de pensar que obteremos. Mas pode
mos obter alguma coisa mais próxima que 
isso, inclusive com a nova posição do Governo 
americano que, indiscutivelmente, tem grande 
influência não s6 sobre o FMI, mas sobre toda 
a comunidade firianceira iritefnacional. 

E, para concluir, Sr. PreSidente, Srs. Con
gressistas, meus Srs. e minhas Sr"", diria que _ 
isso não é tão difícil de fazer. Temos Urr1ã 
chance histórica muito boa para fazer: as elei
ções de 15 de novembro. O Presidente que 
sair dessas eleições, com o respaldo de 50% 
ou mais dos votos, unigido portanto pela 

m<iioria do povo braSi!elro, pode, sem bazófia, 
sem arrogância, com altivez. e pertinácia, con
seguir alguma coisa do pouco que tivemos 
oportunidade de falar aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Senador Jarbas Passarinho, passamos agora 
a oporluriizar- um debate à luz dessa ampla 
e detalhada expostção, que V. Ex" acaba de 
nos ensejar. O primeiro Senador inscrito é o 

-Senador Afonso Sancho, a quem concedo a 
palavra. 

O SR AFONSO-SANCHO- Sr. Presidente, . 
Srs. Senadores, estou mais ou menos dentro 
desse pensamento do Senador Jarbas Passa

- rinho. Entendo que não podemos sair em tira
das demagógicas, enfrentando o problema da 
dívida externa, ãpenas para agradar a alguns 
desinformados, Incompetentes e desconhece
dores da situação financeira do mundo. 

Temos, hoje, uma grande possibilidade que 
se abre, que é bem diferente do que há 20 
ou 30 anos, de que já há uma compreensão 
por parte dos credores de que há uma neces
sidade de se fazer uma equação dessa dívida 
externa do mundo inteiro, não só do Brasil, 
sendo que o Brasn - e devemos ressaltar 
isso ....,..,.. é um País um pouco diferente dos 
outros devedores, o Brasil é um País em de
senvolvimento, e desenvoMmento acelerado, 
embora tenhamos sofrido, nesses últimos dois 
anos, um recesso, mas temos possibilidades 
por termos riquezas incomenSuráveis, agUar-

- dando alguém para trabalhar em cima dessas 
riquezas. 

De forma_que entendo que tudo depende 
de uma negociação bem feita, competente, 
dentro desse pensamento de hoje no sentido 
de que deve haver uma redução da dívida 
e de que os juros devem ser bem baixos para 

- a dívida passada. E, ao mesmo te.mpo· - o 
que não acredito, em face desse esquerdismo 
desenfreado que existe no País - há neces
sidade de abrirmos nossas fronteiras para re
cebermos o capital estrangeiro para investi
mento. Esta deve ser a necessidade e número 
um do País - receber novos capitais, sem 
c;omprorníssos. Que venham para cá traba
lhar, venham para cá produzir, com élS garan
tias que até__os países socialistas estão dando. 
A Rússia garante o retorno do lucro, a cruna 
garante o retorno -do lucro. São os dois mata
res países socialistas do mundo. Os o_utros, 
nem se fala, estão de braços abertos, gritando 
a todo pulmão _que tragam capitais porque 
eles querem. 

De forma que creio que o pensamento do 
nosso Presidente Jarbas Passarinho está den
tro_ da linha. Com esse adenda, dá-se uma 
-ênfase maior -á vinda de irivestímento para o 
nosso País. Este pensamento "ê que gostaria 
de ouvir o pronunciamento do Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Tonho a 
impressão de que o meu prezado colega do 
Senado e de Bancada, quando diz que eStá 
mais oU menos dentro do meu pensamento, 
eStá tOtalmente dentro do meu pensamento, 
p-drque não vi realmente objeÇáo. Ternos que 

reduzir o montante global da dMda. o charria
do estõque da dívida. E paralelamente a essa 
redução, fazer com que haja ingresw de novos 
capitais, ora pela renegociação com os nossos 
deveUores, ora principalmente pela abertura 
pata a chegada de capitais estrangeiros aqui. 
desde que não venham -com sentido coloni
zador. Então, acho darissimamente issO: ne
nhum país do mundo conseguiu ·se desen
volver, e o Senador Afonso-sancho sabe disso, 
sem ir buscar poupança externa, inclusive os 
países socia1istas. De maneira que é perfeita
mente passivei se fazer esse tipo de politica, 
de estratégia nacional, dessensibilizan-do um 
pouco a reaçào da cOmunidade financeira iii
temacional em relação ao texto da Constitui
ção. OlextO-âa Constituição tem nítida reserva 
em relação ao capital estrangeiro. Nítida. Não 
é xenófoba propriamente, mas tem uma nitida 
reserva. Então, se à proporção-que o tempo 
passar nós mostrarmos que temos condições 
de receber o capital e remunerá-lo também, 
porque ninguém aplica sem remuneração, é 
perfeitamente possível que vençamos esse pe
ríodo. E, como digo, não é só o BrasiL Vimos 
o México ir à moratória, um dos maiores pro· 
dutores de petróleo do mundo. a Venezuela, 
o Chile, que está se recuperando, e é talvez 
hoje a economia mais bem recuperada da 
América Latina, mas que também teve proble
mas. Visitei, ·com uma delegação brasileira de 
Deputados, o Chile, em 82. Convers_et com 
o Ministro da Fazenda deles, e a impressão 
que tive quando sai ê de que o Chile estava 
em bancarrota_ completa, não saia dali, mas 
em pouco tempo conseguiu. Se formos verifi
car o -exemplo que dei da República de Wei
mar, vamos notar, vamos constatar a entrada 
de capital estrangeiro, quer dizer, o'- reforço 
é uma vitalização da economia. Então, pode
mos e devemos fazer isso. Defendo um capital 
que venha-ao-encontro dOs nossos interesseS, 
e ten'tós ífitereSSeS cOmuns que o Seriador 
citou muito bem. As nossas reservas estão 
quase intocadas ainda em recursos naturais 
renováveis. Outros países já esgotaram tudo 
isso. Então, esse ponto de vista partilho inteira
mente com V. ~-

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o_ Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, 
companheiro Senador Jarbas Passarinho, ou~ 
vi uma parte do pronunciamento de V. Ex•, 
mas tenho acompanhado, no Senado, sem
pre, os pronunciamentos· de V. Ex• com res
peito à dívida externa, na qual, em parte, con
cordo. Com relação ao pagamento da dívida 
externa, tive a o-casião, há um mês, no Senado, 
em me pronunciar também a respeito. AntigaK 
menre, Os países colonialistas-exploravam as 
nações mais pobres de uma maneira, e hoje, 
até há pouco tempo, essa exploração é mais 
modema. Eles dividem para governar e para 
tirar partido disto, haja vísta que o déficit nosso 
aqui, nã América Latina, em 1990 vai para 
429 a 430_ bilhões de dólares. Oferece, por 
exemplo, ao Brasil, mais uma vantagem, pai-
que é um débito maior ao Mêxico, à Argentina 
Mas_com·o tive ocasião de dtar, dentro do Ter'-
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ceiro Mundo; temos um exemplo: o--caso do 
Sudão é típico. Em 1986, sua dívida era de 
9 bilhões de dólares. Na tentativa de conse,9uir 
empréstimos adicionais, que fOram vetados 
pelo FMI, com o argumento de que o Sudão 
não tinha condições de produzir 200 milhões 
de dólares para pagar os juros a seus credores, 
o Governo sudanês elevou os impostos e os 
preços dos alimentos foram além das nuvens. 
E pequeno devedor, com problemas adicio
nais, com problemas de refugiados da Etiópia, 
do Chade, tratado severamente pelos bancos 
internacionais-- banqueiros reunidos decidi
ram o destino do País, este- é um exemplo 
típico. Então, tive uma Idéia que riló:Stra ao 
Senado a posição_que podertamos ter em fun
ção dessa dívida, principalmente na América 
Latina, onde, Senador Jarbas Passarinho, sa~ 
bemos e temos consciência, hoje, de que para 
os países credores, a nossa dívida é politica. 
E sendo uma dívida política deí, neste pronui1~ 
ciamento ao Senado, uma idéia: o Senado 
Federal é composto de homens de muita viM 
véncia política. Além de ser o Senado o próprio 
sfmbolo do poder moderador, nossa experíênM 
da política é multo grande. Essa eXperiência 
rros dâ uma visão mais ampla das coisas. Os 
problemas políticos e sociais de uma nação 
são meJhores sentidos pelos políticos_, que so
mos nós, do que por qualquer tecnocrata ou 
embaixador. 

Assim, creio eu, esse problema da divida 
externa deix.ou de ser assunto técnico e finanM 
ceiro e se tomou um problema político, porM 
que não detemos mais condições de saldar 
nossa dívida. Assim, ele seria melhor tratado 
dentro e através do Senado da República, que 
convocaria - essa era minha idéia - os ou
tros Senados da América Latina para, juntos, 
resolvermos tão magno e doloroso problema. 

Alguns dos nossos companheiros, 4 ou 5 
experimentados e_ capazes Senadores, indu~ 
sive V._ Ex•, seriam escolhidos pelo Seriado 
para conversar e dialogar com outros Sena~ 
dores de cada país da América Latina, sobre 
o pagamento da nossa dívida, pois ela não 
é_ assunto para ser tratado com a visâo fria 
e distante de um tecnocrata ou de _um embai
xador. A divida, repito, tomou-se um assunto 
essencialmente político. 

Assim, Senadores do Brasil, da Argentina, 
do México, da Venezuela, dos países da Amé
rica Latina se reuniram em torno- de um pro
grama sobre a dívida, estudando, avaliando, 
e chegando a uma conclusão que seria assu
mida por todos e posta em prática, contanto 
que viesse a acabar, de uma vez por todas, 
com esse problema, ou seja, essa divisa _de 
'420 bilhões de dólares seria tratada como um 
todo, por que se o Brasil trata do seu débito 

. de 120 milhões de_ dólares, a Argentina de 
60, isso é-üm peso. Mí!s, se todos nós tratar
mos em conjunto - e ninguém mais do que 
o Senado desses paises, que é o poder mo-de
rador e que conhece muito bem os nossos 
problemas- poderemos ter muito mais "êxito. 

Com respeito, Sr. Senador,- a esse pronunM 
damento que V. Ex~ acaba de fazer sobre os 
empréstimos, concordo em número e grau 
com V. Ex' -

Fiz, agora há pouco, uma visita à China NaM 
ciOnallsta, um país com 36 mil quilómetros 
quadrados, ou seja, menos da metade do Es-
tado de Pernambuco -é hoje a segunda reM 
s~rva fm9nceira do mundo. Eu diria a segunda, 
porque a primeira é a Alemanha, a segunda 
é o J_apão, com 86 bilhões de dólares, e depois 
vem a China Nacionalista, com 81. Mas o Ja
pão tem 70 milhões de habitantes e a China 
Nactonalista, 20 milhões. 

O que prescisamos é o cjue V. Ex" diz: trazer 
capital aqUi para dentro. O que está aconte
cendo no Brãsil e que as empresas -pequenas 
e médias estão todas quebradas. O Governo 
brasileiro. até llõ]e, deu guarda-chuva às granM 
des empresaS. Essas, podem tirar o guarda
chuva e levar o sol e sereno, que não quebram 
mais. 

Agora, a pequena e a média, de que temos 
o exemplo em Formosa, onde não temos mais 
de 15 empresas grandes- a maioria é peque
na e média, sEúlCf~ que a pequena tem um 
capital de 200 mil a 1 milhão de dólares, e 
a média de I a 4 milhões de dólares. O que 
precisamos- senti, Sr. senador, como emM 
presário -que sou, também - conversei com 
.aquela gente durante 15 dias, com a represen
tação dos pequenos e médios empresários 
de_TafW_an_~ eiesior_amsimples conosco, fran
cos. Diss.eram: - Senador, da maneira que 
estamos, conhecemos os problemas do seu 
País todo; queremos inves_tir no seu país. 

N, deu um exemplo da 11 Guerra Mundial. 
Ele djsse, olha:- O-Brasil era um dos melho
res palses para receber as colónias estran
geiras. Haja vista que, na !I Guerra Mundial, 
as -três grandes colónias estrangeiras do Brasil 
eram formadas por Imigrantes dos países com 
os quais o Brasil lutou contra, e não aprovei
tou-se disso para efeutuar prisões, para perseM 
guir e para torriãr o que esse estrangeiro tinha, 
como fez o americano corrl o japonês, jogan· 
do esté· último num campo de concentração. 
- Então, eles estão prontos, Senador, para vir 
para cá. Agora, só tem um fato que eu gostaria 
de mencionar. Não me esqueço de que um 
dos empresários de médiã empresa, no Hotel 
Hilton, em Itaipé, disse o seguinte: os Srs. hoje 
tem um artigo na Constituição referente à reM 
mes.Sa de lucros e capital estrangeiro que é 
muito_ sírilples, ou seja, é o mesmo que eu 
pegar 1 milhão de dólares, colocar num banco 
no Brasil e, no outro dia, eu cjuero tirar e dizem: 
-Não, só sai 700. Ninguém vai querer empre· 

_ g~!' _9lr:!heiro lá. 
:____ Então, ou nós -modificamos es_se problema 
desse__artigo nas leis _ordinárias, pelo menos, 
para a pequena e a média empresa, ou vai 
ser difícil até a indústria suja vir para cá. 

Isso é o que precisamos fazer e eu tenho 
certeza de que V. Ex~. como um dos candiM 
dates a Presidente, conhecedor profundo des~ 
ses problemas, vai nos ajudar. É por aí que 
poderemos pagar essa dívida. Não é tomar 
dinheiro nO FMI; não é tomar dinheiro do San· 
co Mundial; não é tomar dinheiro do Bird; , 
é sim trazer essa gente para cá que querem, 
Inclusive, Senador, não montar empresas, 
mas se associar aos pequenos e médios em
presários. Comõ eles mesmos dizem: o Brasil 

é um país que tem um t~rritório _imenso e 
tem matéria prima e nós _temos o dinheir_O 
e a tecnologia. 

Então; predsã V. EX', cOmo-candidato aPre~ 
sidente da República, convocar nossos Depu
tados- principalmente os Deputados- para 
conhecer essas_regiõe;>. 

Eu trouxe, Senador, inclusive a lei da China 
comunista, da China contiitental. EstoU aqui 
com este documento para mostrar, como São 
Thomé, o que V. Ex" acaba _de dizer e o Sena
dor Afonso Sancho. __ _ 

bs países comi.rrltstaS-estão iibrindo O capi
tal e nós estamos fechando. Então, é o carro 
na frente dos bois. Não é possível. 

Era esse o aparte que eu gostaria de dar 
ao _discurso de V~ Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Sr. Senador Jarbas Passa
rinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O Senador 
Ney Maranhão chegou, aqui, depois que eu 
havia declarado que não sou candidato. Está 
me faltando o desejo de "paquera" para poder 
-chegai' ao an1.6r. De maneira que não dá bem 
o meu rumo nesse sentido. 

O SR. NEY MARANHÃO -Mas, V. Ex• tem 
idoneidade que poucos candidatos têm - eu 
não sou do Partido de V. Ex>- para ser PresiM 
dente da República. 

O SR. JAABAS PASSARINHO -Muito obri
gado a V. EX" Eu gostaria que o Deputado 
Paulo Maluf ouvisse isso. (Risos) 

O SR. PRESIDENTE (Carfos Chiarelli) -
Senador Passarinho, com o perdão da refeM 
rência agora, quando V. Ex! _dizia: "Eu nflo 
sou candidato", eu me lembrei daquela meni
na, na televisão, que faz a propaganda da infla
ção e ela diz: ··Eu não sou candidato; eu não 
sou político; eu não sou nada ... " 

O SR. JARBi\S PASSAAfNAO - "Mas tem 
que fazer agora". 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
"Mas tem que fazer agora;'' Vou me lembrar 
disso. Não é candidato, mas tem que agir ago
ra, porque senão a menininha vai ficar brava 
no comercial 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Há muita 
gente qualificada. O Brasil, hoje", jZl tem pelo 
menos 8 candidatos e todos eles muito _capaM 
zes, muito qualificados. Eu jogo muita espeM 

_ rança no nosso futuro imeàiato. Nesse mo
rriento fiCa mais difíCil Julgar, poique as pesM 
soas, às vezes. escondem o pell$amento para 
ter melhor relacionamento,_ ou para obter con~ 
fiança, há uns que conseguem até fazer acor
do com Belzebu. De maneira que eu não sei 
se isso pode ter bom resultado. 

Senador, agradeço muito a sua colaboração 
à pobre explanação que fiz aqui. Eu queiia 
que V. Ex• me permitisse apenas unla brinca
dEdra entre amlg6s. É quando V. Ex' coloca 
o problema no Senado. Os senadores, nós 
Senadores, fazermos o cartel dos Senadores 
para discutir essa matéria. 

Na Esc-ola do Estado Maior que cursei, duM 
rante_3 anos, um inStrutor, quando não queria, 
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evidentemente, divergir do aluno mas o aJuno 
estava dando a melhor solução para ele, ins
trutor, ele ouvia pacientemente e depois res
pondia: "É uma idéfa." 

Então, ilustres S-enadores, ''é uma -idéiã". 
Tenho a impressão-de que, a partir do mo
mento que essa gente qualificada está discu
tindo esta matéria, dificilmente poderia ser 
substituída por nós, que não somos ecléticos, 
embora, corno V. Ex" colocou bem, o Senado 
tenha Poder de Câmara Revisora neste Pais, 
e principalmente em países presidencia1istas, 
como somos. Aliás o nosso agora é meio-a
meio, e a única dúvida é saber se os Srs. "Se
nadores conseguiriam sensibilizar principal
mente os Senadores_ americanos, consegui
riam sensibilizar os seus banqueiros, a dúvida 
seria es_sa. 

O Brasil, se não estou equivocando, em re
gra tem praticamente um terço da dívida glo
bal da América Latina, o que mostra portanto 
que o nosso peso é o mais importante, apesar 
de se pretender que o Presidente atuaJ da Ve
nezuela seja o líder desse tipo de cartel, o 
que_ acho duvidoso, como disse em minha 
palestra. 

Por outro lado, somos aquilo que Lyantey 
chamaria de "technicfens des ídées géneráles. 
Somos os té.cnicos de. idéias gerais, não so
mos Os técnicos das idéias específicas, de ma
neira que sentimos IsSo aqui, e, V. Ex" confir
mará comigo, há dificuldades até quando pre
tendemos opinar sobre determinados projetes 
de lei. Te mos dificuldades porque não temos 
uma assessoria que nos permita, na Câmara 
como no Senado, uma informação precisa, 
como eu tinha com a maior facilidade quando 
era Ministro. 

V. Ex~ falou no guarda-chuva, qUe podia tif.:ir 
o guarda-chuva, não sei se o Banco_ NacionaJ 
concorda com isso. (Risos) Formosa, real
mente, é um exemplo extraordinário dos cha
mados "tigres da Asia". 

Há alguns anos me questionava se havia 
razão para essa colocação de que o desenvol
vimento do mundo contemporâneo, além dos 
países_ já desenvolvidos, seria mais facilmente 
atingível pelo Pacífico, do que pelo Atlântico. 
Tinha minhas dúvidas, mas depois de verificar 
o resultado de Formosa, de Coréia do Sul, 
Ceilão, Cingapura, eSs-es já cito ·com mclis re
serva, e as próprias Filipinas que estão saindo, 
de a1gum modo, com vantagem disso - não 
falarei sobre o_ Sr. Presidente deposto, porque 
ele está naquilo que o Padre Vieira chamava 
em "artigo de morte''-, vou esquecer alguma 
coisa em relação à dívida externa. 

De qualquer modo, esse exemplo que V. 
EJr dá é muito bom, mas só queria ch.1mar 
a atenção de uma coisa, Senador. Enquanto 
na ONU temos a China Nacionalista, como 
V. Ex" falou e assim é chamada, e a China 
continental comunista, no Brasil, quando file
mos o restabelecimento das relações diplo
máticas com a China-comunista, nos obriga
mos a fechar a Embaixada da China naciona
lista, e foi um momento traumático. Lembro
me de ter visto o Embaixador, naquela oca
sião, submetido a determinadas medidas que 
me pareceram altamente constrangedoras, in-

dusive o confiSco de seu carro e da casa em 
que-morava, para que isso fosse entregue à 
nova representação diplomática. Foi uma im
posição da China comunista. 

o-sR. NEY MARANHÃO - V. Ex' me dá 
licença? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois não! 

O_SR. NEY MARANHÃO- Sobre esse pro
blema do rompimento das relações diplomá
ticas, acredito, e nesse ponto perrnita~me dis
cordar da V. Ex~ esse rompimento foi em 
1975n6; mais ou hlenOs,... · 

O SR. JAR8AS_PASSARJNHO- Foi no Go
verno -do Presidente Geisel. 

O SR. NEY MARANHÃO - Nessa época 
o Congresso não era ouvido como hoje, não 
tínhamos os poderes que temos agora. 

Veja V. ~ o seguinte: um país como os 
Estados Unidos, que foi quem garantiu, inclu
sive, a r1ão invasão da China comunista à For
mosa, com a esquadra americana, a 6• Frota_ 
no estreito de .Formosa. Um país que rompeu 
relações diplomátíCaS- cOrii. a China naciona
lista e abriu com a China continental, mas 
deixou o escritório comercial lá, como vários 
p'aises o fizeram. 

Se o· ridsSo Congrésso, à época, -tivesse a 
força que tem hoje, acredito, Senador Jarbas 
Passarinho, que, pelo menos, o escritório co
mercial teríamos deixado em Formosa. 

Fiquei escandalizado, aqui no Senado, 
quando cheguei, com esse problema. Um país 
como Formosa, onde no ano passado nego
ciando, como diz o adágio pOpUlar, fora de 
través, o ano passado, o comércio com For
mosa e o Brasil foi acima de 700 milhões 
de dólares. Como o Brasil fechou o escritório, 
naquela época, rompeu relações e disse: eu 
não preciso desse país, nós estamos com dó
lares sobrando, nós estamos com emprego 
.S015rabdó. Não queremos nada. 

Então, eu e o Senador Odacir Soares pedi
mos ao CongreSso, fiZemos um memorial ao 
Presidente da República, em que mais de 362 
parlamentares, Senadores e Deputados, está-

vamos pedindo para abrir esse escritório co
mercial, porque Foimosa não quer, de ma
neira -nenhuma, -ingefência política. Eles que~ 
rem comerciar coni o Brasil. Hoje, a França, 
a Alemanha têm comércio com Formosa, 
através de escritório, todOs esses países indus
trializados. E por que nós não temos direito? 
Nós temos condições e temos muito interesse 
-na China continental. Então, continuamos 
com a relação diplomática. Mas a relação co
mercial, nós temos de ter, Senador. 

Este ano, vamos ter um comércio com a 
China nacionalista de mais de I bilhão de dóla
res. Aliás, o Jtamaraty tem dado algumas facili
dades de vistO ao pessoal. Inclusive, este ano, 
agora em maio, estão vindo duas comissões 
de Formosa, uma para o Sul e outra para 
o Nordeste. E há muitO interesse, SenadOr, 
da nossa parte. principalmente do Estado de 
V. Ex• e do meu, com respeito às ZPE. Eles 
têm muito interesse no comércio das duas 
D9_s;_õ_e_s._ 

Era o que eu queria dizer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Acho que 
V. Ex• tem inteira razão. Se as condições de 
ontem fossem as de hoje, quem sabe, talvez, 
a imposição da China ~::omunista pudesse ter 
·sido obviada. Mas a negociação bilateral pode 
continuar, exatamente, por essa representa-
ç~o comercial. Agradeço a V . .E.:(> -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Senador Carlos Pat{ocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Antes de 
mars n·ada, eu Sostaría de cumprimentar a 

- V. Ex" pelo brilhantismo de sua exposiçáo, que 
nos colocou a par de toda a origem dessa 
divida monstruosa que está atormentando a 
todos os brasileiros. 

NOs, também, sempre pensamoS Cofno V. 
Ex';_que -nós devemos, portanto, teremos de 
pagar. Mas ocorre ql!_e, fazendo vários estudos, 
chegamos à conclusão de que nós teremos 
que-;- pelo menos, de protelar essa dívida, por
que isso trará recessão, como V. Ex· bem dis- '. 
se. A cada ·ano, introduZ-se no mercado de 
trabalho cerca de 1 milhão e 800 mn pessoas. 
E o governo acaba por ver frustradas todas 
as suáslentativas, no sentido de conter a fnfla
ção, principalmente, por cauSa do decífit públi
co:-- Nós achávamos que isso parece-me que 
entrará logo em tramitação no Senado Fe-de
ral, um projeto de lei, se não me engano, do 
Senador Leite Chaves, no sentido de que se 
protele essa dívida em, pelo menos, 1 O anos. 
E que se comece a pagar a partir do principal 
da dívida, já que, como V. Ex~ bem asseverou, 
aí, nós já pagamos cerca de cinqüenta e tantos 
bi!hões_de dólares, e até hoje não consegui
mos amortizar nada. Então, e tenho visto, há 
muíto$ anoS, falar-se em renegociaç~o da dívi
da, todos os ex-Ministros da Fazenda, da SE
Pl..AJ'I, Presidente de Banco Central; tenho an
dado pela . Europa, pelos Estados Unidos, e 
parece-me que nunca se chegou a um acordo . 
Penso, então, que já se eSgotaram todos os 
recurs_os, no sentido de se obter _um resultado 
positivo, com respeito a essa dívida. O Brasil 
deve sentar-se à mesa das negociações, dos 
entendimentos, com os países ·do Terceiro 
Mundo, os países da Anl~rriCa -Latina, que de
vem, sozinhos, cerca de 420 bilhões de dóla
res, e estudar uma maneira que, evidentemen
te, agradará a_ todos. Acho que essa protelação 

- por dez anos será bem viável. 
Gostaria também de dizer que vejo que Uma 

das maneiras viáveiS para solUcionarmoS o 
problema desta dívida, para minimizar os seus 
problemas, os seus efeitos, seria a aplícação 
de capitais estrangeiros no nosso País, como 
bem disse o Senador Ney Maranhão. 

Ocorre que o próprio Congresso Nacional 
tem obstaculado medidas provisórias do Che
fe do Executivo, Presidente José Samey, no 
que diz respeito à privatização de empresas 
estatais e, evidentemente, com o temor da 

- grande ingerência de capital estrangeiro <:!en
tro do nosso País. 

Então, sei que isso 6 Congresso irá estudar 
oportunamente, irá ver as empresas que pode
rão ser efetlvamente privatizadas, inclusive, 
com a aplicação de capital estrangeiro. 
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Gostaria de fazer por último uma pergunta 
a V. Ex' Muito se tem- falado_ sobre a possibi
lidade de vincular a renegocléiÇão dessa dívida 
com a preservação do escossistema brasileiro, 
a Amazônia. Te mos tido conhecimento de ou
tros países, evidentemente preservando a so
berania nacional, porque ela é intocável. Se 
não há a possibilidade de se conversar com 
esses países, Holanda, Estados Unidos, Japão, 
no que diz respeito a uma maneira de renego
ciar essa dívida vinculando a Amazônia. Evi
dentemente, preserva:dos os nossos direitos 
da soberania. 

Era esta a questãõ que gostaria de levantar, 
ou se V. ~acha que essa vinculação da dívida 
externa à preservação da Amazônia é uma 
pura balela, ou existem outros interesses no 
meio. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- ObriGado, 
Senador Carlos Patrocínio, pela sua coloca~ 
ção. 

Quanto ao Projeto Leite Chaves, tenho sé
rias dúvidas, porque praticamente isso signifi
caria o seguinte: congela a divida, não paga 
l'!lais juros nem o principal durante dez anos. 
E como se nós pudéssemos impor isso aos 
nossos credores. Ainda há pouco o Senador 
Ney Maranhão falou exatamente em quem 
não quer colocar 1 milhão, de _dólares aqui, 
porque ele só pode tirar 700. Imagine V. Ex" 
por dez anos a dívida congelada, sem nenhu
ma incidência de juros sobre juros e sem _au
mento da divida! 

Se nós pudéssemos obter isso; eu babaria 
de gozo. Como dizia o velho Eça de Queiroz, 
"eu incharia as palmas das mãos de tanto 
bater palmas". Mas a mim me parece que 
é um pouco utópico. Desejável, é claro, mas, 
utópico. Preferiria, ainda, continuar na linha 
de ação que sugeri, ou seja, obter a redução 
e depois a recompra da dívida, e utilizar todos 
aqueles sistemas, inclusive de conversões, 
etc., para que pudéssemos chegar a um resul
tado que, normalmente, seria favorável, na 
medida em que teriamos meios para investir. 
E esses meios para investir seriàm somados 
pela diminuição da nossa transferência de re
cursos para-o exterior e pelo aumento de en
trada_de capitais. E parece que sobre iSso até 
agora todos estamos de acordo. 

Quanto ao perdão parcial da dívida, não 
quero me antecipar, porque sou Relator da 
Comissão presidida pelo nobre Senãdor Leo
poldo Peres- e hoje nós vamos ter o primeiro 
depoimento-, mas como já tive meu pensa
mento expresso, inclusive, em artigo parã Jor
nal a respeito, acho que posso repeti-lo. 

Corria admitir, por exemplo, que esse per
dão ficasse vinculado a uma garanti'a de· pre~ 
servação da mata, para evitar o desfloresta
mento da hiléia? É evidente que, comO esta
mos vivendo, não será a palavra apenas do 
Governo brasileiro que dirá "perdoem-nos 
tantos por cento da dívida que nós garantimos 
-que não haverá nenhum projeto que ataque 
ecologicamente a região amazônica".lsso não 
seria suflciente a essas pessoas. E tanto não 
o é, que tenho em mãos o projeto do Senador 
Albert Gore,já sob a apreciação do Congresso 
nort~americano. E, -nesse projeto, ele reco· 

menda ao Ministro da Fazenda - que til ê 
-o Se_cretáriõ do T esoaro -= que afue sobre 
os bancos oficiais e os bancos privados, para 
evitar todo e qualquer financiamento ao Brasil, 
desde que haja indícios claros de devastação 
da mata amazônica. 

Então, V. Ex• verificaria que, na hora em 
que nós tivéssemos que fazer uma vinculação 
dessas em acorQo mútuo, estaríamos transfor
tnálldo a Amazônia numa espécie de fideico
misso ou um protetorado a ser regulci.do por 
soberania fora do Brasil. E, tanto eu não estou 
inventando coisas que, depois desse artigo 
que- eScrevi, que foi publicado na Folha de 
S. Paulo e no Líberaf. no Pará, ·nós tivemos 
a declaração do Presidente Miterrand, que foi 
vencido, felizmente, em Haia, onde agiu bri
lhantemente o Secretário-Geral do ltamaraty, 
Embaixador Paulo Tarso de Lima. O Presi· 
dente Miterrand propôs, coin a maior tranqüi· 
!idade, que os países que têm, ainda hoje, flo
restas tropiCaiS .:__ e o Brasil é o que tem a 
maior - tivessem soberania relativa. Eu já 
tinha ouvido falar, aqui, no passado, em demo
cracia relativa, mas de soberania relativa eu 
ainda não tinha ouvido falar. A soberania rela
tiVa só existe, exatamente, quando nós mante
mos uma s-oberania interna e, em seguida, 
trariSferimos para o organismo exterior o direi
to de supervisão. 

E, m"aiS- aindã, SenadOr -Carlos Patrocínio, 
só para concluir, o que O Senador Timothy 
Wirth e o Senador Gore, quando passaram 

-- por aqui, afirmaram e chegaram a ter - no 
meu entender - uma atitude insólita junto 
ao Presidente da República, foi oferecer a.Jgo 
em torno de 8 bilhões de dólares como garan
tia de perdão da dívida. 

Primeiro, eu queria saber com quem eles 
conseguiram e~es 8 bilhões de dólares de 
perdão. Eles teriam que se dirigir aos 700 ban
cos privados, que são os nossos credores, e 
aos -bancos oficiais, para obterem 8 bilhões 
de dólares. E, 8 bilhões de dólares, com a 
possibilidade ~ eu nãO estou exacerbarido 
nenhum tipo de patriotada, nenhum tipo de 
riacionalismo epidérmico -de termos de ne
gociar com quem seria, externamente, res
ponsável por garantir que a Amazônia não es
tava sendo depredada. 
- Então; essa hipótese eu não coloquei dentro 
do meu plano. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a ·palavra o nobre Senador João Cãiinon. 

O SR. JOÃO CALMON -Em primeiro lu
gar, eu desejo felicitar o mestre Jarbas Passa
rinho, pela- Dela_ lição que nos deu, hoje, na 
área da dívida _externa. Eu creiO, Sená.dor Jar
bas Passarinho, que o_Brasil está vivendo, hoje, 
a neurose da dívida externa. Na realidade, o 
problema- é muito menos grave do que apa
renta ser. Há uma velha piada segundo a qual, 
quando uma criatura deve até um determi
nado limite, é uma enorme dor de cabeça. 
Ultrapassado esse limite, a dor de cabeça é 
dó CreaOi'. -

Na realídade, o Brasil é o quinto devedor 
na América Latina, considerandO o Produto 

Nacional Bruto. O maior devedor do mundo 
- chari1á-se Estados Unidos da América. 

De maneira que esse problema está nos 
preocupando demasiadamente, quando a ou
tra dívida é que deveria nos preocupar:: a dívida 
social, a aterradora dívida social, a miséria, 
a pobreza, a ignOrância, o analfabetismo fun

, cional que ataca, ainda, 85% dos brasileiros. 
O problema, portanto4 não tem essa gravidade 
tão grande. Nicarágua e Cuba, que são man
chas apenas no mapa, causam tremendas do
res de cabeça aos Estados Unidos, pois Cuba 
ia levando o mundo a uma hecatombe nu
clear. 

Dessa maneira, penso que não devefíamos 
nos preocupar tanto com a dívida externa; que 
se preocupem -com a--dívida externa do Brasil 
os nossos credores, Pela importância g~ográ
fica do Brasil, pela posição que nós ·ocupamos, 
representamos, sem dúvida nenhuma, um fa
tor im__EQ_rtante na conjuntura mundial. Deve-

-m~-lembrar também que essa histeria de não 
pagar a divida externa merece uma revisão. 
Recentemente. todos os Jomã.is publiCaram a 
seguinte notícia que agora, na era da peres
troika, na era de_ Gorbachev, a União Soviética 
tomou a providência de resgatar os últimos 
títulos da dívida externa da Rússia desde o 
tempo do Czar. 

Então, deveríamos recolher essas liçõeS e 
não nos preqcuparmos de maneira tão obses
siva com o problema da dívida externa, porque 
relativamente o Brasil deve pouco. Gostaria 
também de salientar, mestre Passarinho, que 
esta Comissão foi realmente mais uma feliz 
iniciativa do Seriador Carlos Chiarem, que tem 
uma preocupação "didática altamente elogiá
vel, porque essas iniciativas resultam sempre 
no esclarecimento dos problemas aqui focali
zados. Aproveitando a oportunidade da sua 
presença e dessa nova e feliz iniciativa do Se- _ 
nadar Carlos Chiarelli, gostaria de renovar 
uma cobrança ao Banco Central do Brasil. 
Não me lembro qual foi a última Comissão 
Parlamentar de Inquérito que trouxe aqui um 
diretor importante do Banco Central. Eu lhe 
pedi na época- e o Presidente da ComiSsao 
aceitou com o maior entusiasmo o meu pedi
do- que o Banco Central enviasse ao Senado 
Federal uma .:lemonstração do total da nossa 
dívida externa, separando o dinheiro que TOi 
ui:J.1izado em investimentos importantes, como 
alguns que o Senador Jarbas Pas-sarinho re
cordou, não apenas ltaipu, mas as demais ugj
nas hidrelétricas e tantos outros empreendi
mentos rentáveis, investimentos altamente 
rentáveis, que só foram possíveis graças aos 
empréstimos externos. Estâ na hora, dentro 
do contexto dessa nova iniciativa do"SEmador 
"Carlos Chia-relli, de cobrarmos do Banco Cen· 
trai, porque naquela oportunidade o Presiden-
te do Banco Central prometeu nos mandar, 
mas sem fixar Prazo e até hoje estamos eSpe
rando. De maneira que renovo este pedido 
e desejo agradecer ao Senador e mestre Jar
bas Pas_~rinho. a· bela contribuição que nos 
deu neSte debate sobre a dívida externa, reno
vando todas as esperanças de que seja possí

-vel transpor os obstáculos que ainda existenl 
na área do PDS, para que V. Ex" possa disputar 
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a Presidência da República c _dar, através dos 
horários gratuitos de rádio e televisão, novas 
lições ao noss_o País. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
SenadOr João Calmon, anteS de passar a pala
vra ao mestre Passarinho, V. Ex' é a pessoa 
mais habilltada a dar esse título a quem quer 
que seja, como patrono da educação deste_ 
País, praticamente. Quero dizer que esta Co
missão não chega a ser umà iniciativa minha; 
ela é apenas um trabalho, como todos eles, 
do S_enado, criada com o ap-oio do Plenário 
do Senado e com a manifestâção de V. Ex' 
Com relação ao aspecto, objetivamenté, da 
solicitação de informações que V. Ex' formula, 
gostaria de saber, explicitamente, se V. Ex" 
gostaria que o Banco Central nos inforinasse 
da dívida, quanto foi destinado ou quanto fOI-
contratado, com- a finalidade de ser aplicado 
como investimento. -

O SR. JOAO CALMON. - Investimentos 
que são, naturalmente, de alta rentabilidade 
e o que foi pedido emprestado apenas para 
pagar juros porque, na realidade, a preocu
pação maior, hoje, deve estar concentrada na 
cabeça dos credores e não na dos devedores. 
Demos realmente à maior parte dos emprés
timos externos uma boa aplicação, que está 
dando um aJto rendimento ao nosso Pais. En
tão, seria esse o objetivo. Esses empréstimos 
não fáram apenas dissipados criminosamen
te._ Eles foram aplicados, estão dando exce
lente rendimento. Para _que o Brasil desem
penhe o s_eu papel, precisamos de novos em
préstimos externos e uma redução desses ju
ros, que realmente são escorchantes_e inacei
táveis. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ......:. 
V. Ex" quer uma quantificação seletiva desse 
processo. A Assessoria Parlamentar do Banco 
Central está presente e vamos solicitar à Se- _ 
cretaria da ComJssão que formule o expedien
te, que faremos chegar ao Presidente do Ban-__ 
cc-Central. Efetivamente, o Banco Central tem 
oferecido todas as informações que a Comis
são tem solicitado. Esta é uma solicitação es_. 
pedfica, creio que das mais valiosas, e penso 
que o Banco Central, apesar de que a dívida 
externa começa com o Marquês de Parana
guá, acredito que o requerimento valioso do 
Senador João Calmon é, sobretudo -com rela
ção; talvez, aos últimos 20 _ou 25 -ano_s. 

o Presidente Castello Branco, Senador João 
Calmon. Tinha havido eleição em 65, _e o Sr. 
Carlos Lacerda tinha ido para Bangu, subúrbio 
do Rio de Jeneiro, de _onde ele mandava as 

- suas palavras ardentes, ardorosas, na tentativa 
de levantar a VIla Militar contra o Presidente 
CasfeUo, para não dar posse a dois Governa
dores eleitos: da Guanabara, Dr. Negrão de 
Uma, e de Minas Gerais, Dr. Israel Pinheiro. 

Fui chamad9 aqui. NQs eStávamos chegan
do de uma bela vitória no Pará; e o Dr. Ney 
l3raga (ol_ c;hamado .no Para"ná, para falar na 
televisão e tentar neutralizar a ação demolidora 
-do bravo CarloS Lacerda. Eu vim aqui para 
um jantar com o Presidente Castello Branco, 
que era um homem muito frugal. Não sou 

-nenhum Pantagruel, mas participei do jantar 
-~em que ele me ofereceu uma posta de peixe 

com pirão de farinha d'dágua, e eu não gosto 
de pirão de farinha d'dágua. Então, fiquei só 
com- aquela posta de peixe. Na sobremesa, 
havia um doce de abóbora, mas eu também 
não comia abóbora; saí de lá, fui ao BOBS, 
e comi uns cachorros~quentes. 

Mas, tirando o lado joc-oso, que cito só para 
não ficarmos tensOs, ·aqui, quando tratamos 
de matéria tão grave, ele me faJava sobre preo
cupações, e disse assim: 'Vou dar-lhe um con
selho asiático." Eu me dizia preocupado. E 
ele: "Preocupe-se, mas não muito", Acho que 
é praticamente _a posição de V. Ex• em relação 

- à" dívida externã; a minha é um pouco maior, 
até porque acho que nós não resolveremos 
o problemas da inflação local, nem da dívida 
externa. sem passarmos obrigatoriamente por 
esse marco do itinerário. 

Mas V. Ex' tem razão quando coloca um 
problema que. pouca gente salienta ou pouca 
gente até vê. E que quando nós fazemos essa 
dívida no per capita, a nossa cai bastante. O 
Peru, por exeniç)lo, é-um ·devedor muito maior 
do que o Brasil, em termos per capita. De 
sorte que quando V. Ex'\' diz que o Brasil até 
deve pouco, pode admitir que realmente nós 
podemos ainda crescer um pouco mais nisso, 
mas desde que apliquemos bem. 

Ágradeço ~V. Ex•, mais uma vez, pelas pa!a
was tão generosas que tive para comigo. Não 
é surpresa nerihuma, porque, como diriã o 
nosso Eurico Rezende se ainda estivesse aqui, 
como Senador, V. Ex• é um "inquilino perma~ 
nente do coração da gente". Ele dizia assim. 
Ê muito rococó, mas dizia. 

O SR. JOÃO CALMON - Cinqüenta atias. __ O SR. PRES!bENTE (Carlos Chtarelli) -

O SR. PRESIDENTE: -(Carlos Chíare!Jí)--
Cinqüenta anos. PassaremoS a solicitação à 
Secretaria para preparar esse documento e 
encaminhar ao Banco Central. 

Com a palavra o nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O Senador 
João Calmon sempre foi, comigo, extrema
mente generoso, e nele sempre admirei a per~ 
tinácia, a correção, a dignidade com que se 
conduz e, sobretudo, o idealismo, que é raro 
já erri pessoas que passaram dos .40 anos 
- um pouco-s-ó, mas jâ passaram. (Risos.) 
Recordo-me -de uma entrevista que tive com 

- Com a palavra o Senador Leopoldo Peres, 

O SR. LEÜPÓLDO PERES- Sr. Presiden~ 
te,-=Sr. Setlador Jarb-as Passarinho, prirrleiro 
que tudo,_vou interpelar V. Ex• não na quali~ 
dade de candidato à Presidência da República, 
mas de presidenciável, porque, para mim, pre
sidenciável é aquele que reúne algumas condi
ções capazes de conduzi-lo a Presidente da 
República. V. Ex', a meu ver, as tem. 

O SR JARBAS PASSARINHO- Muito obri
gado. 

O SR. LEOPOLDO PERES - PeJa -eXpres
são nacional, honradez pessoal e experiência 
político-a-dministrativa, condição que não é 

jnercnte a todos no seu Partido~ há, ~São 
Paulo, por exemplo, quem possa ser candi
dato, mas para mim não é presidenciável. 

VoJtando, então, à interpelação, eu gostaria 
que V. Ex" me esclareçesse um dos trechos 
do seu depoimento. V .. Ex- aqui informou qUe 
as multinacionais transformaram em emprés
timo investimento de risco das suas matrizes, 
como meio de desbordar, de contornar as difi
culdades relativas à remessa de lucros. Então, 
eu perguntaria a V. Ex•.: não seria o caso, :Para 
reverter~se esse quadro, de, através de leilão 
de divisas e não de dólares fornecidos às par
tes constantes. dificultarmos esse· tip6 de by 
pass, esse tipo de contorno, a fim de que essa 
aplicação de dinheiro, hOje transfOrmada em 
empréstimo, voltasse a ser reimrestida como 
capital de risco? 

9 SR. JARBAS !?ASSARJNHO ~ Eili primei
ro lugar, o meu agradecimento a V. & pelo 
testemunho que também está marcado pelo 
afeto pessoal que_ nos une. Quando me referi 
a esse fato não tinha um dado concreto; eu 
disse até que era um dado precário, teria clas
sificado como tal, se não me engano; mas, 
se-guramente, o· fato Se deu porque_ COm o 
Presidente Getúlio Vargas começou a Lei de 

_ Remessa de Lucros a marcar uma determi-
nada taxa permissível; depois. com o Presi
dente João Goulart. essa taxa ainda foi dimi
nuída, e voltou a ser ãumenwda, se rião me 
equivoco, para 12% com o Presidente Castel\o 
Branco. De qualquer maneira era maiS negó
cio; no momento em que o Brasil ia bem, 
em que vivíamos os _anos de ouro do chamado 
milagre, era muito mais negódo emprestar 
do que arriscar o capitaL Então, as multina
cionais, aplicavam uma parcela dos seus re~ 
cursos no Brasil e, ao invés de fazê-lo sob 
a forma de invesJimento, faziam sob a forma 
de _empréstimo, porque teriam sobre aquele 
empréstimo a garantia do_retomo. Eu não per
cebi bem como é que V. Ex" pôde fazer a 
vinculação entre o desejo de voltar a transfor
mar isso em capital de risCo e as -conversões 
do_s leilões_ d6 Banco Cenfral, se- foi isso que 
eu entendi da pergunta. 

O SR. LEOPOLDO PERES- A minha pro
posta era diferente. V. Ex~ também ainda infor
mou que do total_ da dívida externa _bf&$ileira 
cerca de 30% são de empresas privadas e 
presumo que grande parte dessa é também 
feita_ por multinacionais. Então, seria o caso, 

_por exemplo, no momento em que, no Brasil, 
-uma empresa estatal vai comprar 1 milhão 
de dôlares paga c~rca de 1 milhão_ e 600 1)1il 
cruzados,- atualmente, para fazer _a r_emessa 
desse _dinheiro. No caso das empresas particu
lares, em geral, e aí seria a forma de conter. 
de reverter o quadro d-as multinacionais-, ao 
invés de haver essa taxa constante ftXada dia
riamente pelo Governo, o que haveria, errl ver~ 
dade, seria um leilão de divisas para efeito 
de pagamento de dívida externa. Então, se 
a empre·sa "A" deve ao exterior, tem que reme
ter para lá cerca de 1 O milhões de dólares, 
ao Invés dela pagar a taxa fixada--pelo BanCo 
Central, ela concorreria a um leilão, disputan
do as magras divisas de que dispomos para 
fazer esse pagamento, o que significa que tal-
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vez fosse mais interessante e!~ pegar o seu 
débito ou o empréstimo da sua matriz e trans
formá-lo em investimeilto de risco; são çluas 
providências diferentes, uma seria da própria 
empresa e outra seria do Governo brasileiro. 
Não sei se me fiz entender. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex" •eh o 
que se fez entender; eu é que não estou conse
guindo ver a praticabilidade da medida, por
que parte V. Ex· do princ;fpfo, por exemplo, 
de que, quando os._ leilQe_$_ do Banco Central 
são feitos, esses leilões se fazem para, exata
mente, venda de divisas. E, o. _que acontece 
é a razão inversa do que ocorrE: e_m_ outros 
casos: quem mais ofei'ece desâgio é quem 
ganha, e quem recebe. Então, digamos que 
essa empresa não tivesse o menor interess_e 
de oferecer um grande deságio, desde que 
isso fosse comparado com. a possibilidade de 
receber de volta o empré-stimo. Comparando 
os dois lados ela teria desvantagem. Então, 
para ela, não seria nada conveniente Jru:êdo. 
a não ser que houvesse, no pensamento de 
V. Ex:',_ algum fator mais arbitrário, çie coação 
por parte do Governo. No caso, poder-se-ia 
estudar, mas se__se_ pensar no voluntarismo 
da medida, creio que será multo dificil. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MA.GALHÃES - Senador 
Jarbas Passarinho, estou n&quela situação in
versa dos que costumam_dizer que não li, não 
gostei. Não assistLà exposição de V. Ex", mas 
gostei muito dela. Gosto sempre daquflo_ que 
V. Ex• fala com a inteligéncia que todos_ nós 
reconhecemos e cqm _a seriedade com que 
V. fr coloca os seus pensamentos. 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, pessoal
mente, sou leigo e, muitas vezes, atrevo-me 
a falar sobre questões da economia do País. 

Tenho feito alguns pronunciamentos no Se
nado Federal, usando expressões totalmente 
fora do economês. Tenho dito que o Brasil 
não pode ser caloteiro,_mas também não pode 
ser etário. Caloteiro por deixar de pagar a dívi
da e etário por efetuá-la no preço que tem 
pago. Estamos na mesma situação daquele 
que comprou a casa pelo Banco Nacional de 
Habitação, que paga, paga, paga e deve sem
pre mais. O que ocorre é que o comprador 
da casa financiada pelo BNH, depois de um 
determinado prazo, tem sua dívida anistiada. 
Isso não se dâ com Çl dfvida externa brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiar~lli) -
Senador Jutahy Magalhães,_ há uma _v<:lnta-
gem, se morrer, a casa fica quitada. - -

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -"- O Brasn, 
graças a Deus, não vai morrer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso que 
eu esperava: que não fosse_ quitação por êxito 
letal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-_c Existe um 
prazo. Quando esse termina, seja de 15, 20 
anos, dependendo do contrato, a dívida está 
suspensa e não se paga mais nada. Aqui, no 
Brasil, hão. DI.': 1971 at_é hoje, pagamos cento 
e vinte três bilhões de dólares de juros, mais 

do que os cento e onze bilhões que estamos 
devendo. Nesses últimos anos, pagamos cen
to e vinte e três bilhões de_ dólares. Isso mostra 
que temOs que buscar algUinas fofnias não 
muito _ortodoxas para fazermos os ·entendi· 
mentes externos para o pagamento da dfvida 
Foi feita -Ufiiã propoSta- eu mesmo a defendi 
- de que pagássemos com o deságio que 
essa dívida é- negociada no_estrangeiro. O Mi· 
nistro Mailson da Nóbrega deu uma dura res· 
posta, chamando de demagogo aquele que 
trata da dívida nesse sentido. Ch'ailiou até o 
Presidente da República interino Ulysses Gui
marães de demagogo, porque S. Ex' havia 
feito uma_ proposta desse tipo. 

No entanto,_hoje temos que surge nos Esta
dos Unidos a idéia de se pagar a nossa dívida 
com deságio do mercado secundário. Lo_gica_
mente_, essa dívida, vendida e negociada no 
mercado secundário, não é o total da dívida, 
ou talvez uma pequena parcela dela. 

Se esses-títulos são vendidos por quarenta, 
cinqUenta centavos no .m_erc<:~do, quando nós 

-os pagamos por 1 dólar, estamos fazendo com 
que alguém esteja ganhando muito às nossas 
custas. Dai eu dizer que não podemos ser 
etários. 

A minha pergunta consiste em _saber se V. 
Ex" çon<::orda que se çhegue a um entendi· 
menta internacional a respeito desse .deságio 
no ·mercado secundário, ou seja, nos bancos 
que negodam -as nos:;j_as dívidas. Falou-se, 
aqui, o Senado( Jcião Calmon, nosso mestre· 
no Senado F ederat que devemos não tar1to, 
podemos até dever um pouco mais. Se olhar
mos a respeito do P[B, veremos que temos 
muito menos com relação à nossa dívida, por
-que o Produto Interno Bruto é menor do que 
o de vários países da América Latina. Espero 
que nãó continuemos pensando assim, por
que todos os nossos recursos obtidos com 

---a balança comercial que diz estar sendo des
viada para pagar, e a nossa dívida social, r.::-omo 
ele fafou, cresce a cada Instante, açho _ ÇJUe 
uma das razões é exatamente essa: falta de 
recursos para investimento interno, porque es
tamos transferindo nossos rec:ursos para o ex
terior. Estou aqui na situação de que não vi, 
gostei muito da exposição de V. Ex", mas não 
sei se- V. ~ abordou todos estes assuntos. 
Entendo que este é um pfoblema que r1ão 
é novidade nenhuma. É _yro assunto que todos 
nós, que_ nos preocupamos com os problemas 
do Brasil, estamos acompanhando no nosso 
dia-a-dia e 'devemos estar abordando estas 
questões a cada instante. Creio que certamen
te V. Ex· abordou tudo isto, mas fico com 
minhas precióipações.-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chi•relli) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINH.O- Senador 
Jutahy Magalhães, acho que a primeira Per
gunta de V. Ex•, apesar de ser um homem 
extremamente sincero e di_reto, é um pouco 
maliciosa _sem- querer. _V EX• quer que eu me 
classifique de dEirria~iOg:O em relaçãO a Maflson 
da Nóbrega. Se eu concordar, sou demaciogo 
tan:tbérn_._ I:: um problema que me parece um 

pouco diferente. Não seria fácil, de m?Jn?ira 
alguma, fazer essa transfofrriaçáo imediata c;la 
divida, a p~rtir d() que_ apareCe no ·mercado 
secundário, onde se ·chega -até a negociar com 
32 cents cada dólar da dívida. Mas veja co_mo 

- isto" Seria complicado: piim-elro, lembro uma 
- expressão cínica, nó senfido grego da palavra, 
_ se isto existe, do Ministro_ Delfim Netto, que 

di_tia: ''Dívida nãO se paga_. administra-~e". Se 
tivéssemos c:hance de 700 bancos particulares 
e os bancos oficiais nos venderem o débito 
por -este va.lOr:não-teríarftõs ccitidi_ções de 
comprar isto de uma vez e jogar aqui -dentro 
do Brasil um volume brutal de recursos, por
que o nosso processo inflacionário seria, en
tão, de hiperinflacionário parei" cima. Existem 
alguns casos em QUe o mercado secundário 
está carac!erizan_do_ es~e 9-e_sãgio tão grande. 

Em primetro lUgar, não creio.que seja gene
raliz<ldo; é parte dele. Tratei -dos problemas 
das conversões.._Apenes citei. EsperaVa que 
no debate realmente pudesse Crescer maiS. 
A conversão que mais me agrada é aquela 
realizada pelo Banco Central nos leilões, os 
leilões que ele pratica com deságio. Até citei, 

-se não estou equivocado, que no ano passado 
isto reduziu em dois bilhões a divid_a externa. 
Esse dãdo da Folha de S. Paulo me leva 
a crer nisto em parte, porque a matéria coloca 
"segundo dados do Banco Central". Essa pu
blicação da l::olh8, no Caderno de Economia 
do dia 20, ontem, mostra em âã, o débito 
114,9 bilhões, e.,__em 89, 111, o que indica 
af realmente uma pequena reduç:ão causada 
pelas conversões. Ora, no momento em que 
lutamos para deter o processo inflacionário 

-bruta[, as conversões passam a ser uma (a_cg~ 
de_ dois gumes, porque, quando são feitas, 
conduú'!ln a um:acrésctmo da base monetária 
em cruzados. Conseqüentemente, iSto pode 
levar a um agravamento da inflação_ à~ d~- _ 
m<}nda. A outra conversão, que está dentro 
da linha de pensamento de V. EX" seria, diga
mos, que o credor e o devedor se entendes
sem e resolvessem o problema entre si. Seria 
altamente desejável, entendo, porque troca
riam um título de 100 milhões de dólares por 
um papel de garantia de 32. A outra forma 
de conversão que achei perigosa é a informal, 
que permite a tal "pedalada_ de blcideta"; a 
pessoa compra um título vincendo, neste caso 
seria sempre vincendo, por 30% Oo valor real, 
chega aqui e negocia com o devedor este 
valor em cruzados. O devedor vai querer pa
gar; para ele é muito mais negócio e pode 
até dar um deSág-io, pOrque· vem gãfãntido 
pela vantagem que ele obteve na compra origi
nal. Vai ter que transformar isso em dQlar, _no 
b!ack, para poder pagar a conta que ele assu· 
miu no exterior. Ai, ele perde alguma coisa, 
no particular, além de provocar perda de divi
sas, no geral. Mas, no fundo, não deixaria de 
ganhar entr_e 20 e 30%, no mínimo, no negó

-cio, Aí, sUrgiriam graõdes pOsSibilidades; tlào 
de negócio~. e, sim, de negociatas. Então, tí
nhamos que distinguir bem o tipo de con
versão. 

Acho que_ o Ministro Mªíl~n não é c9ntra 
isso, tanto que o Bancó central é LJni -órgao 
que está_ligado ão Ministério da F<;~~gp_dêl, mas 
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que nós gostariamos fosse independente to
talmente. Acho que o Brasil deve ter um Banco 
Central com completa garantia, inclusive, con· 
tra as pressões do Governo. Já agora, temos 
regra constitucionat que--proíbe o Banco Cen
tral de ir em socorro âCl T escuro Nacional 
para os se-us débitos. 

De modo que eu não classificaria como de· 
magógk:as_as conversões a gue aqui roe referi. 
Elas parecem perfeitamente ~cei~yeis pelo 
Governo e dão, para tnim, o parâmetro, o para
digma para a renegocia-ção da dívida. Mesmo 
lastimando esse fator real que é o _descrédito 
nosso, lá fora, com os papéis valendo bem 
menos do que o seu valor de face expressa. 

De rnodo que, quanto a isso, tenho a im· 
pressão de que V. Ex• coloca bem a questão, 
é apenas saber o momento oportuno e a quanM 
tidade das conversões a fazer. 

Muito obrigado a V. Ex", 

O SR. PRESIDENTE (<:arlas Chiarelli) -
Com a palavra o Sr. Deputado Antônio Câ
mara. 

O SR ANTÔNIO CÂJI'AAA -Sr. Presideilte, 
Senador Jarbas Passarinho, as minhas inda· 
gaçóes são -mais para esclarecimento do que 
para contestação. 

V. Ex•, em parte, já respondeu ao Senador 
João Calmon e ao Senador Jutahy Magalhães. __ 

O Senador João Calmon falava que a dívida 
social nossa era aterradora. I:. bem verdade 
qlle -ela;. realmente nos-preocupa. -Fra-s:; -ela ·se
agrava multo mais por conta dessa nossa dívi
da externa, porque o no:sso_País estâ voltado 
quase que exclusivamente, produzindo e ex
portando para pagar juros e __ serviç:o da divida 
ativa. 

Temos um dado_ hoje, no jornal, se não me 
engano, com o Joelmir Beting. Ele disse que, 
de 80 a 89, o Pais pagou, sô _de juros e serviço 
da divida, 104,3 bilhões de dôlares. E:, nO en· 
tanto, a nossa divida estâ em torno de l 12 
bilhões, conforme disse V. ~ ... 

O SR:JARBAS PASSARlNHO- Pai. 

O SR. ANTÔNIO CÂftlAAA - F ai de 121 
e está em 112 bilhões. Essa é a primeira inda
gação para um esclarecimento. 

A segunda: realmente, nas Disposições 
Transitórias,l:fazemos normas que inibem um 
pouco o capital estrangeiro investido no Pais; 
mas não veda totalmente. Será que não terfa
mos-cohdições de, como eu vi na China Conti· 
nental, como vi, em Taiwah e em outros países 
socialistas, onde eles recebem constantemen
te; na Rússia, eles recebem, constantemente, 
capital estrangeiro, mas eles têm uma lei anti
truste e uma lei de remessa de lucro muito 
austera. 

E a terceira indagação é com respeito ao 
seu mundo e ao nosso·. O "seu mUndo" que 
eu digo, que V. Ex" conhece muito mais do 
que todos nós brasileiros que residimos no 
Nordeste e no Sul do Pais, é co01 respeito 
à Amazónia: o sistema ecolôgico. Já ouvi vá
rias ve2;es, V. Ex', no meu anonimato, falar 
sobre isso, com muita segurança, assim como 
o Deputado e ex-Senador Aloysio _Chaves -
são dois grandes e profundos conhecedores 

do problema amazónic:o - mas já ouvi falar 
qu~ tem vários Ciclos que se fala sobre a Ama~ 
zônia. Investe sobre a Amazônia, aí_ vai, fala-se 
sobre a Amazônia, depois pára. Agora, chegou 

_ a vez nOvamentf: da Amazônia. Eu digo o se· 
guinte: outros países -·até o prôprio Estados 
Un_idos e outros paises _- eles dizimaram não 
sô florestas, mas eles dizimaram vidas, como 
o$ EStados Unidos, Ónde -acabaram com os 
índios e tudo mais. 

Agora, voltam-se para o B1asil, porque te
mos, realmente, a maior reserva de floresta 
do_mundo. Mas temos condições de preservar 
a nossa ecologia, o nosso sistema, o nosso 
meio mabiente racionalmente e, com isso, Se· 
rem aproveitadas as nossas riquezas. Nôs não 
podemos é tomar o Brasil um horto florestal 
e deixar essas riqúezas ai, ao Deus dará. 

Podemos muito bem aproveitá-Ias, racio· 
nalmente, sem desequilibrar o sistema ecolô· 
gico._ 

Erarn essas as indagações. pára conheci
mento. 

O SR ..lAMAS PASSARINHO- Agradeço 
ao Deputado Antonio Câmara a sua interven
ção, que me parece muito interessante para 
troca de idéias, 
_ Erii pMiifelrO lugar, eu gostaria mesn1o de 
oõter- ..:__ estou v,endo que os ilustres colegas 
visitaram as chínas- dados sobre isso, espe· 
cialmente sobre essa sua última declaração. 
a do retorno de capital _inv~~º9o,_ppr~1,1_e_ me 
pareceu que o Senador N-ey Mafanhão mos
trou um quadro mais literal, não é? 

O SR NEY MARANHÃO - Vou entregar 
a V. Ex' Tenho todos esses dados, todas essas 
leis sobre o problema de remessa de capital 
e ioYe.stimeotos da Chiné:! continental. 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Quem sa
be eu possa me dar bem com o futuro Presi
dente da República e possa ate .sugerir ... (Ri
ses) 

-Sobfe -os· aãdos, é dare que um jornal dessa 
responsabilidade, quando diz que "segundo 
dados _do Banco CentraL. A única dúvida que 
tenho é que o diretor da área da Dívida Exter· 
na, que esteve comigo, garantiu-me que os 
dados disponíveis eram até junho de 88; ele 
até frisoU bem o "junho". Há uma brincadeira 
de um antigo estudante, que era muito vadio, 
mas muito inte!igen~e. A professora pergun
tou-lhe no exame: "qual foi a dafii da queda 
da Bastilha? "Ele disse: "14 de ju ... ho!" ela 
pediu:- "Repita." Ele repetiu: "14 de ju ... ho!'' 
Ela disse: 'Junho ou julho? E ele ficou naque
la .. E ela disse;_ "nho ou lho?" Ele parou um 
instante e _disse: "'n-h-o .. .lhõ!'' (Risos) Então, 
essa data era "nMhMo-nho" mesmo, de 88. 

'Aqui, o que se diz é que, entre 71 e 89, 
pagamos d_e-_juros, não sei se são juros líqui
dc;>s, I 23 bilhões. enquanto que o estoque da 
dívida chegaria aí. 

De fato, sêja esse número ou não, sej<fum 
número aproximado, a verdade é que se trata 
de uma sangria, como tentei c:oloca1 na pales· 
tra,-da qual gostou muito o Senador Jutahy, 
_sem ouvi-la. Eu inOst(ava que- a estratégia que 
tínhamos utilizado, até _agora, seria realmente 
ultrapassada A partir de cá, tínhamos que ter 

outra realidaáe e essa realidade seria, no meu 
entender, insisto, persistir no caminho de re
dução da dívida, Se pudéssemos ter cada dó
lar reduzido para 32 cents, negociaríamos 
com a maior facilidade, Mas isso parece _muito 
difícil de a·cantecer,_generalizadamente, 

Então, esta remessa de juros está prejudi· 
cando, já agora, parece-me claro, a neces· 
sidade de des.envolvimentp. Tivemos inflação 
forte, mas com urtr crescimento de 8% ao 
ano, no período anterior a 79. Após, no período 
do Ministro Delfim, tivemos uma inflação de 
100%, que depois chegou a 220%; ficou esta· 
bilizada em 220%, em vinte meses, mas o 
Brasil cresceu, houve o crescimento. Agora, 
não. No ano passado, tivemos zero de cresci~ 
menta. Isso preocupa porque, a partir do mo
mento em que temos um crescimento do PIB 
de zero, começamos a sofrer a ameaç:a de 
um processo de -~stagflação. 

Relativariiente ao problema da Amazônia, 
é um tema que me fascina há muito tempo. 
Devo a mim mesmo algo melhor do que já 
escrevi sobre a Amazónia. Escrevi um roman
ce sobre a Amazônia, et:a_um capitão em férias, 
não tinha como ir para lugar nenhum, inferni~ 
zava a vida da minha mulher e, então, a única 
solUção era e.!icrevãr todO o dia alguma coisa. 
Parti da idéia de- um conto e terminei num 
romance. Num romance baseado em fatos 
reais que haviam acontecido na Amazónia. 
Ganhei um prêmio, mas os· meus adversários 
politlcos; no Pará; diziam que ·g--anhei-o- prrrrtei; 
ro lugar porque era o único concorrente. 

Depois, cresci em âmbito nacional em ma~ 
téria de adversáriOs e. aí, eles disseram que, 
como eu era Ministro, tinha chegado a best 
seUer.AtJora, com quatro edições esgotadas, 
consegui até uma tradução. Foi traduzido em 
português de Portugal, porque eles exigiram 
mudança na ortografia e eu concordei. (Risos) 

Mas, na verdade, eu não gostei de esc:rever 
ficção sobre a ~azônia. T et1ho a imp-reSsão 
de que, se Deus me der ainda em vida oportu· 
nidade e tr_anqüilidade, pai-que é preciso tran· 
qüi!idade para isso, vou escrever um ensaio 
sobre essa área. 

Veja V. Ex•, Deputado Câmara! Falamos 
muito sobre a cobiça internacional e a Amazó
nia. Mas, se formos analisar nossa Histôria, 
a cobiça foi nossa. Começamo-s p-ela linha de 
Tordesilhas: dividia·se o mundo entre portu
gueses e espanhóis, o Rei de França não gos
tou disto e disse que queria ver o testamento 
de Adão, para ver se de fato o mundo estava 
dividldo só entre os portugueses e espanhóis, 
Mas a linha passava por Belém e saía em LaguM __ 
na. No Meridiano de Tordesilhas, todo o Oeste 
não era-nosso, era eSpanhol. 

No Sul, as lutas se fizeram desde logo 
porque o espaço era bem maiS limitado, as 
vanguardas de colonização sempre se choca~ 
vam. Na Amazónia, em que o espaço era mui
to maior, os espanhóis estavam muito satis
feitos com o ouro e córfl a prata dos Andes, 
e uma_ciyilização indígena de alta qualificação, 
que era a dos Incas, enquanto a nossa era 
de índices de cultura bem inferior. 

Então, este vazio que provocou· a _retenção 
da colonização espanhola n-' direção do Leste, 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO.NAOONAL(Seção II) --,Suplemento Terça-feira 27 31 

nos levou a fazer exatamente o contrário. En
quanto Orellana fez ã yiagem em 1541 des
cendo de Quito até a embocadura do Amazo
nas e daí chegando à Espanha, nós fizemos 
o contrário com o Pedro Teixeira, que subiu 
o rio em 1637, saindo da._cid<:~de de Cametá 
com milhares de índios, e subiu de _canoa até 
Quito de novo. Mas já estava perto da restau
ração da coroa portuguesa, da independên
cia, Portugal estava debaixo da coroa espa
nhola e esse camarada era olhado como sub
versivo. Quando ele chegou em Quito, o ad_e~ 
Jantado espanhol não gostou daquela presen
ça do português, que ia chantando padrões 
de posse em cada lugar que passava em nome 
da coroa portuguesa, e não da coroa espa
nhola, e deu um basta nele. S~nã,o nós teria
mos talvez repetido o epfsódio __ amerlcano de 
costa a costa, teríamos ido do Atlântico ao 
Pacífico. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Fiquei preo
cupado não foi com isto, Senador, lhe confes-_ 
so, fiquei preocupado é que se nós ttvés.st:mos 
feito o que fiZeram os norte-americanos e se 
nós tivéssemos chegado ao Pacífico, que '_'qai
ta" problema, como diria o gaúcho, nós tería
mos hoje muito maior o País, muito maíOres 
as dificuldades. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - De fato, 
nós não tínhamos nenhuma Califórnia ali pára 
nos beneficiar de tUdo aquilo: De qualquer 
maneira teríamos a Amazônia inteira nossa, 
da qual nós temos 60% , 

Então, oCUpamos fíós. Depois se fala ainda 
na ambição estrangeira em relação à Amazó
nia, aparece o problema do Acre, onde eu 
nasci. Se eu nasço dez anos antes era bolivia
no. Como nasci depois de 1903, d_epois do 
Tratado de Petrópolis, nasci brasileiro. Por 
quê? Porque o Acre passou a ser; em termos 
geopolíticos, uma província fatal do Brasil. 
Quando a minha palestra for reproduzida pela 
taqulgrafia, não vai aparecer o que estou fazen
do; tomemos aqui este ponto como sendo 
La Paz. Aqui estava o Acre. O emissário bolivia
no, para chegar ao Acre, vinha de la Paz, des
cia pelo ri_o Paraguai, passava por Buenos Ai
res e por Montevidéu, chegava ao Rio de Janei
ro, cumprimentava as autoridades, continuava 
pelo Atlântico, e entrava pelo Amazonas para 
poder chegar aqui. Ora, como era pOssível 
sustentar isto em termos de lutQ: militar? Era 
a chamada linha de çomunicações. A ~nha 
de _comunicações nossa e:ra estreita e a deles 
era imensa. Então, Plácido de Castro, gaúcho, 
com uma infantaria cearense, toma conta do. 
Acre, a partir do momento em que isto se 

. deu sob forma de guerra de _ _guerrilha, e bate 
tropas regulares, a última das quais coman
dada pelo Presidente da Bolívia. Então o Acre 
foi nosso, como? Fizemos algo parecido com 
a "Marcha do Oeste" americano;- pagamos 
também. Pagamos dois milhões de libras es
terlinas. Já come:ça aí dívida externa. Mas os 
noss_os dirigentes foram tão capazes que -so 
pagaram 1 milhão e deixaram a outra para 
pagar quando Deus permitisse; e fiZeram de
pois a estrada que vai de Corumbá a Santa 
Cruz de La Sierra, e pronto. 

_çqrn dnc;o :mos d.e produto da borracha, 
o Acre pagou tudo isto. Então, tomamos contã. 
do Acre. 

Oepóis veio o problema das concessões
realmente houve concessões -no rio int~iro; 
uma cóncessão americana, outra australiana, 
Qu.tra japonesa, tudo isso _anulado; só ficou 
a concessão de For_d, no Pará, Fordlândia, que 
deu resultado apenas na medida e·m que 
ameaçou Ç> monopólio inglês da borracha. E 

_.ford nos .vendeu aquilo por dez tostões de 
m.e:Lç_oªdq. _ _ · 

E para essa hiléia amazónica? Dr. oetúliÕ 
Vargas, em 1940, fez urn~di§Curso no teatro 
-Amaz;onzts, em Manaus, onde convocava as 
nações que tinham domínio na bacia Amazô
nica para, em comunY acordo, discutirem o 
seu destino, Aí s_urgiu de um embaixador brasi
leiro_::- parece até que não era ele carreira, 
mas em!;>aixador junto à Unesco, Bem;do Car
neiro - o projeto da hiléia, que bateu aqui 
no Congresso. Arthur Bernardes e o Senador 
1:relo Pará, Augusto Meira, falaram contra e 
acabou o problema, o Estador-Maior das For
Ças Armadas deu parecer contrário e acabou 
também. 

Agora não, agora vejo a coisa diferente. No 
momento em-que vejo o Presidente da Franc;a, 
o homem que foi partidário da Argélia france
sa, porque S. Ex" foi falafSobre soberania rela

-tiva, que _as nações _que detêm grandes flores
tas equatoriais devem se submeter, aí me 
_preocupo. Aliás, não é novidade, porque Paul 
Renault, que era Primeiro-J'o\inistro da França,_ 
quando Hftler falava no lebensroum, espaço 
vital, ele_ dizia: mas lá a Amazônia está vazia. 
Ele. já lembrava isso. E agora aparece essa 
possibilidade de termos_ um organismo inter
nacionaL JnternadonãiizaÇão da Amazônia, 
não __ acredito de maneira alguma. Planeta

. rização; sim, a p~rtir do momento em que 
temos a nossa responsabilidade também de 
gerir os nos_s_os negócios na Amazônia de ma
ne!ra não predatória, porque _seremos os gran
qes _responsáveis. Vamos discutir na CP! se 
7\maiônia é o pulm~o do mundo; se as quei
madas na ArnazQnia estão provocando menos 
oxigénio para os pulmões europeus, e cOmo 
dizia Delfim Netto: "Oxigênio pelo qual nunca 
no.s. pagaram royalties". 

Mas, vamos discutir isso na CP!, os botâ
nicos da melhor qualidade dizem, no Brasil, 
que é __ l,!r:_rl cido de vinte e quatro horas: o 
pxigênfo produzjdo durante o dia é consumidO 
_durante__ a __ noite pela produção de Cd. E o 
oxigénio é mais produzido nas plantas novas, 
mas a _fl_ores_:ta amazôrika já é uma floresta 
de palntas maturadas. Então isso também não 
me parece positivo, mas quanto ao problema 
estufa. Acredito que dev_emos nos deter, prin· 
cipalmente impedindo à tentativa de ocupá-la 
com a pata do boi, que leva à derrUbada da 
floresta_. Três anos depoiS 6 ·empreendedor 
tem extrema dificuldade porque as chuvas são 
mui!o violentas, faz-se a chamada lixiviação 
do solo, todos os minérios se !iqUe"fazeiri, de
saparecem, e apare-ce-apenas a área --árida, 
que produz banana, alguma coisa como isso. 
Mas o próprio capim, que inicialmente impres
sion_ou__os_gaúchos, os capixabas, os baiano~ 

os goi{lngs que investiram no sul_ do Pará, por 
exemplo, três anOS- depois estão recoi-renâo 
à braqUiária como úilica Solução pãra pode
rem manter aquele solo. Então temos é que 
estudar isso. As queimadas da Amazônia , em 
primeírólugar, não pode ser feitas, como disse 
·V. Ex• muito bem; não se pode fazer a explo
ração com devastação; segunqo; Se tivé$:se
mos o efeito estufa, seríamos as primeiras viti
mas porque todas as nossas ddades ao niv_el_ 
do mar iriam para o fundo. 

De--maneira qúe, com relação à Amazônia, 
peço a· V. f:x'l, pelo interesse que tem, que 
nos dê um aUXIlio na CPL 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiarellD -
Acabamos de ouvir a manifestação do Sena
dOr Jarbas Passarinho, que consegliili fazer 
urna coisa que regimentalmente não é possí· 
vel, mas_ que intelectualmente, pragmatica
mente. é_recomend_áye_l. Acabamos de conse
guir compor a atividade da ComissãÕ Especial 
da Dívida Externa com a CP! da Amazõi'lia 
que ainda não iniciOu e já teve uma excelente 
avant premiére por fOrça da sua manifestação, 
sempre tão erudita e sempre tão esclarecida 
e esclarecedora. 

Senador Jarbas Passarinho, tenho du_a·s ou 
três curiosidades aqui e que segUramente V. 
Ex" haverá de, com a sua çompetência, me 

_elucida! algumas dúvidas. 
COmo é que V. Ex• interpreta o fato de qtie 

na nossa nova constituição, no art. 49, inciSO 
I, há um dispositivo que diz expressamente 
que compete ao Congres_sç. Naciona(_resolver 
definitivamente sobre__ tratado.s, acordos ou 
atas intemacionais que ac::arretem en~rgos 
ou compromissos gravosõs ao patrimônio" na
c:ional. 

Como .. beffi lembr"!·_y, Ex", que foi um dos 
mais ilustJ:~s autores e cc-autores dessa Cons
titUiçãO, com isso altera fundamentalmente o 
eSpírito e o iexto dos díspositivos das Cartas 
anteriores, dando ao Congresso uma compe· 
tência que ele não tinha. Mas, não fica nisso, 
no art. 52, nos seus incisos V, VI, VIl, VIII e 
IX, que me dispenso de ler, vê se já da compe
têricia do Senado, onde se diz que esta Casa 
passa a tet "ou tem reafirmada con;stltuçion.al
mente, portanto com uma hierarquia norma
tiva maior, determinadas competências que 
vão enfiin à fiXação do montante da dívida, 
à autorização, como diz o inciso V, ele 9pera
ções externas de natureza financeira, de inte
resse_ da União, dos Estados,do Distrito Fede
tal, dos Territórios e dOs Münicipios; Então, 
está muito bem clara aqui, na competência 
do Senado, essa sua capacidade de estipu· 
lação de limites, de competências, de faixas 
e está explícito no rol de competência do Con
gresso as tarefas das duas Casas, enfim, do 
Plenário Legislativo_ como um todo, sob.te todo 
_e qualquer tratado, acordo ou ato internacional 
que acarrete cons_eqüência gravosa. 

Não lhe vou fatigar com a demanda sobre 
a interpretação desses textos, mas apenas per
guntãfia, à ll!Z de um enfoque polftico, com 
vistas a um governo futuro que decorrerá ne· 
c.ess_ada_mente de uma maiori~ absoluta, o 
Presidente futuro, mais do que um governo 
futuro, que decorrerâ de uma escolha de pelo 
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menos 50,"1% dos VotOS, que vai iniciar o seu 
mandato sem que se tenha mudado o Con~ 
gresso Nacional. 

Então, como se poderia, em termos da dívi
da externa, pensar nesse- Presidente que não 
necessariamente, quem sabe até dificilmente. 
venha a ter essa maioria, como ele poderá 
conduzir uma política que possa e talvez até 
deva ser inovadora e criativa em matéria de 
negociação da dívida externa que está vincu
lada diretamente, em termos de suas decisões 
a esta Casa, C.iSa: na Qual ~as maiOrias, pelo 
menos formalmente, já estão constituídas e 
salvo uma ou outra das oito ou nove alterna
tivas que possa existir, não coincidirão com 
a figura ou com a posição partidária do novo 
Presidente. 

Ei1l:ão, essa seria a primeira questão. Uma 
segunda questão que lhe colocaria já foi de 
certa forma e_ com muito mais brilho levantada 
e é uma questão que sempre se repete, eu 
apenas a retomo por uma dúvida i:jue tenho. 

Eu aprendi que é muito mais normal e falo 
mais num campo que tenho um pouco mats 
de familiaridade ou estou um pouco mais fa
miliarizado no campo do Direito do T rabaJho, 
do Direito SiódicaJ, é ffititto mais normal que 
haja um principio - e até isso nem vem do 
Diretto do Trabalho, no Direito do Trabalho 
o sindicalismo exercita essa idéia do associa~ 
tivismo, do nós - é muito mais normal que 
se congregem em sindicatos. ainda que exis
tam no outro cc-partícipe da relação produ
tiva, entre_ os trabalhadores, partindo do prin
cípio que sendo o fator social, são menos po
derosos, são menos fortes individuãlmente. 
Então, agrupam-se- C:oletivamente para poder 
negociar em caráter igualitário com quem 
economicamente é mais forte, fazendo com 
que se estabeleça aquele equilíbrio de quem 
tem mais poder económico para que de outro 
lado quem tem mais poder social e, juntos, 
num equilíbrio políUco, negodar aparente
mente ou desejavelmente de uma forma, diga
mos, equilibrada. 

Transpondo esse fato para as relações cre
dor-devedor, a nível de divida externa, não se
ria lógico, não seria cciffipreensíve{ sem quais
quer intuitos de mobilização guerreira, que aS 
países devedores que são mais fracos, fossem 
os que tomassem a iniciativa de agir em c-on
junto numa associa~ão~num comitê, num sin
dicato- não é a palavra adequada- perante 
os credores que são o:s economicamente maís 
fortes e, por isso, individualme-nte podem ne-. 
gociar com mais competência e até com pe
culiaridade de cada relacionamento, por que 
ocorre nesse caso_ uma situação inversa? 
Quem formou o comitê foi os bancos credo
res. Então, o poder econôm:ico;-digamos as
sim, tirando dessa expressão o que ela possa 
ter de demagógica ou interpretação secun
dária. o p-oder econômic-o, __ Q-cl'edor age em 
grupo, o devedor negocia isolada e indiVidUal
mente, então, senta-se no banco das negocia
ções, ou no banco dos réus, segundo alguns, 
junto ao comitê de credores, em NoVa Iorque, 
a Bolívia ou senta-se Brasil, ou senta-se a Nica
rágua ou seja lá quem for, o Senegal e discute 
com o conjunto de _bancos; TINft'Q]mente 

aqueles 14 que formam o comitê, se não me 
falha a memória, que representam 700 outros 
num trabalho coordenado extremamente 
competente e cada um vai Já expor as suas 
penas e ae certa forma sofrer das sUas penú
rias. 

Será ·que nãci era o lógico numa mudança 
de procedimento tentar inverter essa equação, 
até porque é da regra das relações sociais, 
etc? 
-A terCeira questão, ess_es_episódios da Vene

zuela, que me parecem, por um lado, sinaliza
dores, por o_utro lado, pelo menos, preocu
pantes, a Venezuela conduziu pelo voto tão 
habilitador de força política, o Sr. Carlos An· 
drés Pérez. qtie não é um noviço no processo, 
fora -eleitO uma primeira vez como 53% dos 
votos e ficou, se náo me engano, oito anos 
fora do poder, e volta eleito pela segunda vez, 
agora com 60% dos votos. Uma vitória eleito
ral lãátástica, uma maioria absoluta por larga 
margem com idéias de reformulação, com 
princípios renovadores, com uma linha, prece, 
traçada- Sobre dívida externa - vinte e três 
dias depois toma.::~lgumas posições no campo 
econômic-o, inclusive à luz da própria dívida 
externa, e o país inteiro se mobiliza, há _uma 
cOnvUlSão, témos 500 mortos. - -

Considerando que o Brasil tem urna dívida 
em valor absoluto muito maior que a Vene~ 
zuela, ainda que muito menor em valor relati
vo, porque na verdade o campeão em valor 
relativo, segundo os últimos dados, é o Chile, 
na comparação: população e produto interno 
bruto; mas considerando que em valor abso
luto o caso brasileiro é muito maior, conside
rando que o Brasil em termos geopolíticos 
parece ser mais importante, pelas suas dimen
sões, pela sua riqUeza natural, pelo seu peso 
específico, até porque -houve um Presidente 
dos Estados Unidos e um S_ecretário de Esta
do que disserél_m: para onde o Brasil fosse 
iria todã a "Ai:il-éri_ca Latina, e talvez isso tenha 
agradado e massageado o ego de soberania 
brasileira; não sei se isso resolve, mas em todo 
o caso; fOi.dlto.. Não sei se o disseram sobre 
<?utros_países, até porque quando o Presidente 
Reagan veio aqui saudou o .. ilustre povo boH
viariO ..• " Mas o fato, dessa rebeliâo ... Esse fato, 
venezuelano por eXemplo~Oão é um· sinal, não 
é uma inquietação, não é um chamamento 
dentro daquela idêia sobre o problema da dívi
da externa - e eu aprendo com o- mestre 
Calmon .que diz que devemos deixar que os 
credores se preocupem ·mais do que nós, que 
a nossa dívida é tão grande, e V. Ex~ responde 
com o·ensinarnento castelista asiático e orietal 
de que nós devemos nos preçcupar, mas não 
mufto; e eu penso que devemos nos preo
cupar muito, mas não com exclusividade, por
que temos outros assuntos. 

De qualquer maneira, é difídl pensar no Bra
sil de hoje, não sei qual é a opinião de V. 
Ex•, em um programa de estabilização econõ
mica, de combate à inflação, de investimentos, 
de combate ao dêficit público _se não passar 
por Uma estratégia definida da dívida externa. 

Então é o ãssunto que o novo Presidente 
vai ter que tratar, não sei se na primeira sema
na, mas ·segutamehfé no prlmefro mês. E foi 

no primeiro mês que o_ Andrés Pérez tratou. 
E aconteceu o que aconteceu. Não estou sen
do nem pessimista, nem ave _de mau agouro, 
eu só estou levantando a questão para alguém 
que tem visão, que terri acUidade, Que_ tem 
conhecimento, e que tem comp'elência, ccímo 
parlamentar e como administrador, e como 
homem· de formaçã_o humanista - temo-s 
aqui um romancista best s_e!ler,- que nós o 
convocamOs ã escrever outras obras além da 
que já realiZou, sem que isso irnpHque em 
uma desmobilização da sua atividade parla
mentar. Essa é a indagação que lhe faço no 
sentido de que nos coloque a par dessa ques
tão. 

Finalmente, uma pergunta: tivemos a opor
tunidade, na companhia de uma figura ilustre 
que sempre Vai marcar a história desse Sena
do e da vida pública brasileira, que foi o Sena
dor Vir_gílio Távora, que era o více~presidente 
desta comissão, e do Senador Fernando Heri
que Cardoso, que é o Relator,_ e que pede 
escusas por aqUI não e,star porque ontem, 
mais urna vez, se transformou em avô - não 
sei se é fato que el_fa -guerra contar. publica
mente, porque ele é um preocupado sempre 
com.a SUf\ v_isão_jovial; mas essa informação 
lhe devo em termos afetuosos, da comuni
cação que ele me fez para transmiti-la, e eu 
a faço maldosamente em público. Então fo
mos os três a ter cantata logo depois da mora
tória, quando havia um clima de relações eco
nômicas internacionais congeladas do Brasil 
com os organismos internacionais, porque a 
nossa moratória, ou declaração de soberania, 
ou_ falta de caixa pegaram os credores um 
pouco desavisados. Num dos cantatas que 
mantivemos, além do Diret_or Geral do FMI, 
do_ Presidente do FedercJ! Reserve e~c., nós 
esttvemos com o então Secretário do T escuro 
dos Estados Unidos, hoje Secretário de Esta
do, James Backer. E atrevidamente, quem sa
bem insensatamente, eu resolvi questioná-lo 
sobre esse ponto de vista que, com muita pon~ 
deração e muito_ sensatamente, levantou o Se
nador João Calmon de que os Estados UnidOs 
começaram a nos dar receitas: que tínhamos 
que cor'nbater o déficit púb!Íco, que Unhamos 
que diminuir a dívid.~ interna, enfim, essas coi
sas todas que costumamos ouvir e que talvez 
ele até tenha razões. Mas ele dizia issõ com 
muita ênfase, numa conversa muito franca e 

- tal. 

Daí, resolvi ser um interpelador. Perguntei 
se, afinal de contas, quem sabe o Secretário 
do T escuro dos Estados Unidos não se lem
brava de que muito maior do que a nossa 
dívida externa, do que a nossa dívida interna 
e do que o nosso déficit era o do Governo 
dos Estados Uriidos, que, afinal das contas, 
estava - é aquela velha história - nos ensi
nando aquilo que não faz. 

Ele di.z: "Bem, mas há só uma pequena 
diferença: a nossa dívída pública, o nosso défi
cit externo, a nossa divida externa, todos esses 
problemas são naquela moeda.·· Forque atrás 
da mesa do Sec-retário do Te-sourO dos Esta
dos Uriídos tem um quadro onde está uma 
cédula de um dólar bem grande, um retrato 
que inspira o trabalho do Secretário do Teseu-



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAéiONAL (Seção IT)_:Suplemento Terça-feira 27 33 

ro . Ele diz: "A nossa dívida toda é riaquela 
moeda e essa é a moeda nacional. Então, 
é por isso que temos essa dívida e temos, 
enfim, possibilídade de ainda dar conselhos." 

Ele era Secretário dos estados Unidos, a 
moeda dele realmente_era o -dólar, ele era o 
credor. nós os devedores, passou e-m julgado 
aquela manifestação. - --- -

Será que esse problema todo não está um 
pouco com relação ao acordo de Bretton
woods.'J Serâ que não é Isso qüe- precisaria 
ser alterado, da unidade de referência, porque 
está tão agitado esse processo da divida exter
na? O terceiro mundO deve um trilhão e trezen
tos bilhões de dôlares. Ser~ que algum día 
vai-se pagar? Será que a Africa, a Arrif.rica 
Latina vão poder algum dia pagar? Se não 
pode, dá o calote, não deve. Agora, ela deve, 
por isso não deve dar o Calote. O valor é supew 
rior a capacidade de pagar. QLJal é a solução? 
Será que não é mudar o sistema de referência, 
que é o dólar, que um país emite e os outros 
são por ele constrangidos? Há algumas ques
tões que eu gostaria de levantar, como dúvidas 
que tenho, inquietações que me assaltam e 
que precisam de uma mente eSclarecida, lúci
da, como_a de V. Ex", para ajudar a encontrar 
caminho, não só para mim, mas para os cida
dãos brasileiros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pobre de 
mim, Presidente Carlos Chiarem; para lhe res
ponder tudo isso que foi agora colocado. 

Tinha notado a ausência do Relator, não 
sabia que era por essa razão. Como tenho 
14 netos, vou pretender usar do mesmo direi
to: 14 licenças. Mas lembro que já fui relator 
de CP!, e me obrigava sempre a ouvir todos 
os depoimentos para que pudesse ter uma 
idéia global. E tinha uM bom presidente tam
bém na CP[, que era o Senador Itamar Franco. 
Mas reconheço que, no momento em que o 
Relator não pôde estar presente, V. Ex• faz 
as vezes duplamente de presidente e de rela
tor, e consegue fazer mais do que eu consegui, 
trazendo a CP! da Amazônia para a CP! da 
Dívida Externa. V. EX• trouxe também para am
bas a livre negociação e o direito trabalhista. 

A única dúvida que tenho é em relação ao 
poder de barganha. Aliás, devo confessar que 
já vai longe o tempo em que tenho admiração 
pela inteligência do Senador Carlos Chiarelli, 
porque era Ministro do Trabalho e fui visitado 
uma vez. por uma Delegação da tontag .. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cbiarelli) -
Isso é uma maldade histórica que V. Exa fez. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - ... da qual 
ele era o assesor jl,!rídico. E, de_sde aquela 
época, percebi, pelo dedo do gigante, o que_ 
é que acontecia, o que é que poderia aconte
cer. E vé-lo depois no Senado da República 
foi uma alegria muito grande, ainda que coin
cidindo com a minha ausência, -quando o Se
nado se livrou de mim durante quatro anos. 

Ele disse que não-é pessimista. Realmente, 
nunca vi essa colocação nele. Como já vai 
tarde, permito-me mais uma brincadeira. 
Acho que li certa -vez e, até hoje mantenho 
isso como princípio, tenho horror do pessi
mista, porque o pessimista é um sujeito que 

se sente mal quando está bem, pelo rnedo 
de sentir-se pior quando estiver melhor,. E 
éssa _não é a colocação do Senador Carlos 
Chiarem. -

Um fato é absolutamente indíscutível entre 
outros vários que ele colocou. Vejam bem a 
argúcia e a lucidez do pensamento do Presi
dente ·da COmissão: "O Presidente da Repú
blica vai ser eleito com um Congresso preexis
tente. __ E se nesse Congresso ele não tiver capa
cidade de apoio amplo, não governará." ... É 
verdade que há fascínios que o poder pode 
exercer. Ele até pode ser eleito pela proposta 
dé peqUenO partido, mas poderá ter a capaci
dade de cooptação que o Governo tem de 

·bancadas em geral. De qualquer mo.do,_ ele 
nada _farà., óu pouco fará, para não ser tão 
radical, se não tiver uma.garantia de maioria. 
E1Sto-e muito iniportante, especialmente no 
Senado Federal, porque estamos com o vezo 
da Constituinte, onde fomos agregados a qua
trocentos _e_tantos Deputados. Agora, não; so
mos-uma Câmara revisora. E podemos invia
bilizar projetas que a Câmara aproV_e e vice
versa. 

Participo integralmente dessa colocação 
que faz o Senador. Não vou discutir se o texto 
é ou não auto-aplicável, e tem imediatamente 
ou não condiç_ão. Mas, com9 ele disse muito 
bem, o Pres_idente dct República que vier, 
oriundo das urnas de 15 de novembro, tem 
que ler muitq bem isso que aí está, país as 
negociações futUras passarão obrigatoria
mente ·pelo crivo do Congresso Nacional. 

Quanto ao cartel de deVedores, parece-me 
ter intuído que o Presidente Carlos Chiarelli 
ê (àVorável, eU havia dito rluma exposição que 
ünha.dúvida a respeito da capacidade de atuar. 
A1é me sirvo do próprio exemplo dele, quando 
~le mos(fg_u o Sindicato de categoria Econó
mica e o Sindicato de Trabalhadores, um com 
pressão social e o outro com pressão econó
mica. 

Vejamos uma das áreas onde o poder eco~ 
nómlco é mais forte. Nos bancos, por exem
plo. Outras, na área siderúrgica. Uma greve 
de_ bancários e uma de metalúrgicos, ambas 
fazem com que os patrões sintam arrepios 
na espinha se elas, permanecerem por muito 
tempo. E estamos viVendo situações difíceis. 

_ V. Ex-s devem ter visto o episódio mais recen
te, que 'ocorreu com: a Mannesmann. Ocu
pa-se a fábrica. O direto de greve não é isso. 
Votamos esse direito de greve, e fui para a 
Tribuna defendê-lo. Paguei muito caro junto 
à área patronal brasileira. Mas isso já é nitida
mente um abuso. A propriedade privada recor
re ao Direito para pedir imissão de- Posse e, 
pura e simplesmente, o grupo que está lá den
tro não aceita a decisão da Justiça. Não sei 
se ouvi mal, se tive algum sonho, que seria 
pesadelo, ou se realmente vi na televisão o 
Sr. Jair Meneghelli dizendo: "Vamos invadir 
e ocupar o Ç~ngresso NaciOnal", O Senador 
Jutahy Magalhães esta confirmando que não 
sonhei. Foi dito pela televisão: "Vamos invadir 

_ o Congressol" O que nãO será a primeira vez. 
Já aconteceu na Constituinte. O poder de re
presália é muitO grande. 

Pergunto-me qual seria o nosso poder de 
represália. Se um de nós devesse a um banco 
priva dei importância que chegasse a_ 50Q mi
lhões ou 500 mil cruzados novos, -néi meu 
caso, por exern:plo, não poderia pagar. Não 
teria como, naturalmente, e o banco iria tentar 
fazer um acordo comigo de qualquer modo. 
Mas quando se trata de linha estrangeira, de 
comunidade internacional, pergunto se seria 
o mesn'm. Bastava que uma represália signifi
casse cortar as linhas de crédito de curto pra
zo. Bastava retrair. A partir daí não exportá
vamos nem importávamos, porque hãO Unha
mos _financiamento nem para uma atividade 
nem- para outra. Agora, talvez numa retinião 
dê mais força. Concordo. Por exemplo, o Se
nador Ney _Maranhão propôs uma reunião dos 
Senãdores. Aliás, o riobre Senador CarlOs 
Chiaielli sugere um cartel d~s _devedores para 
se-opor ao cartel âos credores. Penso ser algo 
que merece meditação. 

Qüa:hto à VeneZuela, os episódios que apa
nharam de ~urpresa Andres Pérez foram muito 
parecidos com esse que vemos aqui, quando 
se aumenta, por exemplo, a tarifa do ónibus. 
A depredação é imediata. Aquilo significava 
uma angústia popular diante do processo in
flacionário e da perda, da deterioração do po
der aquisitivo. --

MaS, se nãO me enganO, foi o próprio Mínis
tro Amaral, que lembrou uma advertência, do 
ex-Secretário Henry Kissinger, quando cha
mou a atenção para o caráter perigosíssiino 
de uma tentatfva de moratória coletiva, por 
parte de devedores. Então, isso reforça a colã
boração do Senador Carlos Chiarelli. 

Quarlto à divida com os Estados Unidos, 
o Secretário Baker pode ter mostrãdo o dólar, 
ao -dizer: "Os Srs.- nos devem em-dólares e 
não em cruzados novos". Mas ele esquece 
- ou finge- esquecer - ejue todos nós ftnan~ 
clamas o dólar, todo mundo financia a dívida 
externa deles c:omprando o dólar, e quando 
o dólar dá algum sinal de queda, imediata
mente o marco alemão e o yen japonês en
tram no mercado para garantir a solidez cam
bial do dólar. Então, realmente o problema 
vai mais longe, vai a Bretton-Woods. vai ao 
padrão~ouro, e acho que aí deveríamos pensar 
nUma CPl éspedal, para se poder chegar a 
uma conclusão. Há os adversários ferrenhos 
disso desde então, mas eu suponho que en
quanto o padrão-ouro for mantido e os Esta
dos Unidos tiverem a prevalência que têm no 
mundo financeiro internacional não-comunis
ta, ser;ã muito difícil liquidar e$Se projeto atual, 
baseado em Bretton~Woods. 

No mais, eu me dou _por muito_ feliz de ter 
ouvido a palavra do Senador Cãrlos Chiarelli. 
Não é um jogo de troca de amabilidades. De 
fa~, eu acho excelentes_a_s_sinteses que o Pre
sidente Carlos Chiarelli fai. Eu O tenho ouvido 
em outras Comissões e em outros momentos. 
S. _Ex• Colocã_sempre bem as perguntas. Vou 
falar de um ponto de vista muito egoístico, 
pessoal, e, talvez, até cabotino. Quando fui 
Relator da Comissão, à qual o Senador Jutahy 
Magalhãés também pel}:enceu, de: Eneigia_ 
Nuclear, o PNB, que não era o Produto Nacio
nal Bruto, mas Paulo Nogueira Batista, o Em-
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baixador, disse em su_a reiquiriç,3-o-·que tinha 
mais medo das perguntas _do Reléltor do que 
dos o_utros. Aqui não se trata de medo; pelo 
contrário, acho que esclarece muito o pensa
mento quando o Senador Cliiarelli fala. E eu 
espero que esta Comlssão possa ~chegar -
e chegará, com certeza - -a um resultado 
final que prove, ao contrário do que se anda 
afirmando por ai, que as CPis nada valem. 
Elas não têm talvez o poder de execução, mas 
têm o poder de formulação. 

Muito obrigado. 

O _SR. PRES[DENTE (C~r\Os- Cllíãrelli) -
Senador Jarbas Passarinho, nós agradecemos 
sobremaneira a presença de V. Ex' .. Eu tinha 
absoluta c:erteza que, resgatando a minha frus
tração de repórter, podendo fazer as perguntas 
que fiz para ter as respostas adequadas que 
V. Ex• deu, estaria ajudando, ao lado dos Srs. 
Senadores e Deputados que já formularam 
as suas indagações, esclarecimentos-lúcidos 
e pertinentes. 

Fico muito feliz por duãS Coisas: aqui: -pri
meiro, porque quando V. EX recorda o episó
dio da Guerra do Acre, eu fico absolutamente 
à vontade, como gaúcho, em lembrar que V. 
Ex", não apenas graças a Deus, é brasileiro, 
mas também graças a um gaúcho que envere
dou pelo Acre e foi lá lutar para que isto acon
tecesse, o que é, afinal das contas, mafs um
titulo no currlculum do Rio Grande do Sul. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex' me 
permite uma breve interrupção? Um dia, em 
Manaus, eu fui saudado por um gaúcho, que 
começou a falar muito, e m_e disse: "V. Ex" 
deve tudo a Plácido de Castro~·. EU respondi: 
"Olha, não esqueça papai e mamãe''. (Risos) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiarieliQ-
Extremamente pertinente a interrupção. 

Compondo com a manifestação do Sena
dor Jutahy Magalhães, eu diria que todos -
tenho a certeza de que falo em nome de todos 
-gostamos mesmo de tê-lo ouvido do início 
ao final, e aprendemos sobremaneira com a 
manifestação de V. Ex• a esta Comissão. 

Essa condição de ser candidato, ou ser pre
sidenciável ou não ser, na verdade candidatos, 
juridtca_ e tecnicamente, não os temos até o 
momento; não houve convenções, todos são 
pré-candidatos. Até aproveito aquela manifeg.. 
tação do Senador Leopoldo Peres, para dizer 
que eu acho que há candidatos, porque são 
pessoas que requerem a condição de candi
datos, ou aspiram, alguns até com muita insis
tência, mesmo depois de vários tropeços elei
torais, a manter essa titulação. V. Ex- é para 
mim, e creio para todos nós, presidenciável, 
porque isso é algo _que se é reconhecido e 
proclamado, independentemente de se querer 
ou não ser. E V. Ex•, mesmo que não tivesse_ 
sido MiriiStro de Estado tantas vezeS e com 
tanta competência - e o foi se não tivesse 
sido Presidente desta: Casa - e o foi; todos 
nos lembramos da sua qualificação na gestão _ 
desta Instituição do Parlamento ~se não fos· 
se o Líder que é, qualificação que não perde 
em- qualquer circunstância, mesmo que for
malmente não a exercesse, V. Ex• é um ho
mem público presidenciável, porque todOs o _ 

reconhecemos como tal, sendo ou não- ama· 
nhã candidato. Nem V. Ex• poderá garantir 
hoje que não o será, porque sua negativa é 
mais ou menos tão duradoura quanto aquela 
do Vinicibs de Moraes que di;z "qUe seja infinita 
enquanto dure". Temos a certeza de que o 
seu_ depoimento era indispensável e nehhum 
outro brasileiro poderia ter convidado para 
abrir este ciclo e fazê-lo com a acuidade, a 
isenção e a_ competência de V. Ex~ 

Muito obrigado por ter acolhido o convite 
e pela -lição que _nos propocionou e que, ~gu
ramente, através_ dos meios de comunicação, 
chegará ã _SOC1e-aade brasileira. 

Antes de encerrar, comunico aos Srs. Sena
dores e a todos qUe_ aqui estão que, segun
da-feira, ouviremos_ a palavra do Deputado Ro
berto Freire _e, dentro desse espírito ecumê· 
nico desta Comissão, o pré-candidato do Par
tidO CO-munista Brasileiro à Presidência da Re
pública:, que falará sobre o mesmo tema, se
gunda-feira à tarde, em horário previsto para 
às-16 horas e 30--minutos. 

- Muito obrigado. 
ESta encerrada a presente reunião. 

- 13"Reuniáo, realizada em 
5 de abril de 1989 

Às dez horas do dia cinco de abril do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
d_e Reuriiõ_es~ç(a Comiss_ão_de Finanças do Se
nado Feaer_al,_r_e_úne-se a Comissão Especial, 
criada para examinar a questão da Dívida Ex
tema brasileira e avaliar as razQes queievaram 
9_gqvt;!rno _a suspender o pagamento dos en
cargos financeiros dela decorrentes, nos pla
nos externos·o interno, presentes os Srs. S(tna~ 

---dores Aluiz.io Bezerra, Carlos Chiare !li (Presi-
-cterlte), Roberto- Campos, Affonso CamarQo, 
Pern-ahdo Henrique Cardoso (Relator), Jamil 
Had_dad, Itamar Franç-a, Pompeu de Sousa, 
Almir -Gabriel, AffonSo Sancho, Dirceu Car

-neiro, José Richa, Carlos Patrocínio, Ney Mara
nhão,_ Chagas Rodrigues, além dos Srs. Depu
ta_dos Jaime Santana e Paulo Silva. 

Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente dis• 
pensa a leitura da Ata da reunião anterior que 
é dada_ como aprovada e, em seguida, convida 
o Sr. Senador Mário Covas para tomar aSsento 
à Mesa. _ 

Prosseguindo, a palavra é concedida ao Sr. 
Senador Mário Covas, na qualidade de candi
dato à sucessão presidencial pela legenda do 
PSDB, dando continuidade ao ciclo de deba
tes sobre o problema da __ dívida externa bra
sileira. 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela 
ordem, os Srs. _S::enadores Affonso Sancho, 
Roberto Campos, Jamil Haddad, Ney Mara
nhão, Pompeu de Sousa, Chagas Rodrigues, 
Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso 
e Carlos Chiarem. -

Finalizando, o Sr. Presidente determina que 
as notas taquigráficas, tão logO traduzidas e 
revisadas, sejam_publicadZJ?, em anexo, à pre· 
sente Ata. 

Nada mais havendo a tra.tar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira 
PEiinandes, Assistente_ de Comissão, lavrei a 

pres_ente Ata que, lida e aprovada, será assí
n.a.àa pelO Sr. Presidente .e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 13' REUNIÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL CRIADA AT/i\4-
VÉS DO REQUERIMENTO N• 7, DE . 

· 1987, 'VESTINADA A EXAMINAR A 
QUESTÃO DA DÍVIDA EXTERNA Bli\4SI
LE/Ii\4 E AVALIAR AS RAZÕES QUE LE
VAR4M O GOVERNO A SUSPENDER O 
PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINN'l
CE!ROS DELA DECORRENTES NOS 
PLANOS EXTERNO E INTERNO". 

-- - - --

(Ín~egÍ'a do apanhamento tãquigráfico da- r e· 
fertda Reunião, iealiZadã effi 5 de abril de 
1989, devidamente autorizado pelo senhor 
Presidente.) _ 

Presidente: Senador Carlos Chiarem 
Relator: Senador Fernando Henrique Car

doso 

O SR. PRESIDENTE(Car!os Chiarelli)_
S~:s. Senadores, vamos dar início a mais urna 
reunião da Comissão Especial que trata dos 
problemas da dívida externa, 
_ A P!esidênda saúda a todos quantos aqui _ 
vieram; Sr. Relator, Seriador E:emando Herin
que Cardoso, e o nosso ilustre palestrahté Se
nador Mário Covas, candidato à Presidência 
da República pelo PSDB, a quem, preliminar
mente, agradeço pelo empenho que, aliás, 
confirmou o seu alto preparo intelectual, o 
qual já conhecíamos, e o seu preparo físico, 
depois de uma maratoma gaúcha, ontem, 
quando fez expedições à zona coureiro-ca\-

- ç:adista,_ evid_entemente muito menos interes
sado_ no couro e no calçado e muito mais 
nos Iíd~res políticos da região; depois de um 
debate com lideranças empresariais e com 
outros canditados à Piesidência da República 
em Porto Alegre, chegou aqui esta madru
gada, alterando, inclusive, e ajustando seu ca
lend~rio, comparece a esta reunião, como já 
havíamos previamente acertado~ ~pesar de 
outros compromissos que terá ainda hoje, se 
não me falha a memória, no Nordeste. Agra
deço ao Senador Mário Covas, e agradeço, 
sobretudo, em nome da_ Comiss~o e do Sena
do, porque seguramente seu depoimento será 
de grande valia. É este depotmento que passa
remos a ouvir a partir de agora. 

Com a palavra o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁR[O COVAS- Sr, Presidente, S-e
nador Carlos Chiarelli,- Sr. Relator, Senador 
Fernando Henrique Cardoso, srs.· Membros 
da Comissão, não sei definir coin- exatidão 
qual é o sentimento com que ficamos possuí· 
dos quando participamos de uma Comissão, 
dentro do Senado, com o objetivo de __ trazer, 
senão uma cOntribuição, pe!o mEmos ·aqUe1a 
que é _éJ_ visão do PSDB e, portanto, da sua 
candidatura em relação ao problema da dívida 
externa. ---------

A tarefa, ao mesmo tempo· que ganha uma 
condiÇão limitadora, ganha, por outro lado, 
uma condtçao profundamente gratificante, 
pelo fato de que podemos estar, ao longo des
ta discussão, na companhia de ilustres Sena
dores e,_ portanto, no convívio da Casa a que 
pertence, particularmente numa Comis-sãO da 
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expressão, do significado, da dimensao e da 
importância que esta Comissão, ou -na qual 
se constituiu esta Comissão desde a sua insta
lação. 

Teriho a_c_onvicção e a tertez:a de que posso 
trazer_ muito pouca contribuição para o pro
cesso da Comissão, mas pelo menos a nós 
cabe e - acho que esta foi a intensão dO 
convite como de resto a todas as demais can
didaturas - trazer, afinal, uma posição, um 
posicionamento ·de cada uma delas em rela
ção à equação do problema da dívida externa, 
e a forma segundo a qual, na medida em 
que eleito, adotaremos na condUta e na gerên
cia de um problema que está afetando o País 
da dimensão e pfofundadidade da dívida ex
tema. 

Vou-me permitir fazer uma pequena análise; 
não há como chegarmos a conclusões e, por
tanto, a_um dimensionamento da nossa posi
ção se não formos capazes de voltar um pouco 
atrás e verificarmos que papel o problema da 
dívida externa está desempenhando, hoje, no 
nosso crescimento econômico. no nosso de
senvolvimento, e, portanto nas nossas rela
ções externas e internas. 

De longa data, o Brasil, a despeito de todas 
as suas fases de todos os seus ciclos de natu
reza econômica, deJonga data, o Brasil apren
deu a criar riquezas. Se, de um lado, ele apren
deu a criar riquezas; de outro lado, não deixa 
de ser verdade que ele ainda não aprendeu 
como distribui-las. Que ele aprendeu a criar 
riquezas é um fato hoje reconhecido não ape
nas internamente como internacionalmente. 
Há estudos- que mostram que, ultrapassado 
o ddo do ouro e particularmente a partir do 
ciclo do café, ou seja, no período _do último 
século, período entre 1870 e_ 1970, o Brasil 
foi capaz de apresentar taxas de crescimento 
que , tomadas pela sua média, são maiores 
do que aquelas do Estado Unidos, da Rússia 
e do Japão. Portanto, foi perfeitamente poSsí
vel, nesse período, criar riquezas. O salto ocor
rido numa série histórica que se prolonga por 
um século mostra isso, à sociedade. 

Eu não poderia lhes dizer a mesma coisa 
no que se refere à distribuição da riqueza. No 
que se refere á distribuição da riqeza, nós não 
fomos capazes de associar e acoplar aquele 
crescimentoobservados nesse período a uma 
idência distribuição oU apropriaÇão pelo coi-i
junto da sociedade dessa riqueza criada de 
maneira a poder, afinal, oferecer a p·ossibilidde 
de que o conjunto dos brasileiro, o-,-conjunto 
dos beneficias hauridos pela produção da ri
queza pudesse se distribuir de forma equâ
nime e de forma justa. 

Até 1980, particulaimente a partir do perío
do em que o Brasil se estabeleceu a Reno
v.:rção Industrial, isto é, a pirtir de 1 930, até 
então o Brasil era um Estado eminentemente 
agrário, a partir deste período, o País foi capai 
de grande salto de qualidade, de incorporar 
o que havia de mais moderno na tecnologia, 
ne-cesariamente determinadas instituições, 
entre as quais o Estado, nesse período desem
penharam um papel fundamental, tendo em 
vista que capacidade de acumular passava, 

fundamentalmente, pelo papel do Estado. 
Mas, afin~l aquilo que, nessa época, repesen
tava, digamos, os pólos de crescimento ou 
oS fatores indutores do crescimento, q)..le eram 
as ·chamadas indústrias de base são, funda
mentalmente, a conseqüência da presença do 
Estado na econômia, Isso ocorria, fundamen
talmente, porque à époc-a não havia como dis
putar ao Estado, a nível da iniciativa privada, 
o pontendal dfsPonível ou a capacidade de 
acumulação necessária para que investimento 
dessa ordem fossem feitos. Eu sempre cito 
que vi nascer, ainda como estudante de enge
nharia em São Paulo, uma empresa que pas
sou a se chamar Compé'inhia Siderúrgica Pau
lista SA Ela nasceu pela orientação e pelo 
trabalho, pela pertinácia, pela obstinação de 
um grupo de engenheiros entre os quais se 
incluíam Plínio Branco, Pirilo Queiroz, CatulO 
Branco __ e_eu vi, ainda como estudante de enge

_nh_a_ci_a, lá noJnstituto de Engenharia, a ftxação 
do Jay--out dessa empresa, em Cubatão, o por
quê de ela estar sendo localizada ali, e como 
a economia do Estado de São Paulo se inca
parava à tarefa de construir um parque side
rúrgico neste País. Eu já era Deputado Federal 
quando se inaugurou o primeiro alto-forno da 
COSIPA, e quando se inaugurou o primeiro 
alto-forno ·da COSIPA, _9_8_% do c:ãpital tinha 
sido fornecido pelo BNDES. De -forma que, 
a partir daí, necessariamente, ela se tornou 
uma empresa estatal. Ela não se tornou uma 
empresa estatal por uma opção inicial, como 
é o caso da Siderúrgica Nacional. Mas ela-se 
tornou uma empresa estatal porque não havia, 
à época, uma capacidade de acumulação no 
setor privado que pudesse permitir a essesetor 
qoe enfrentasse determinados problerrias. É 
evidente que esse quadro é muito diferente 
hoje. Hoje, você tem um quadro em que o 
setor prlvado está até altamente capitializado 
quando a gente examina a relação passivo 
oneroso sobre património líquido das empre
sas, verifica que - sejam as empresas brasi
leiras de capital nacional, sejam as empresas 
brasileiras de maneira geral- este índice caiu 
bastante e, portanto, você hoje, tem uma capa
cidade de acumulação nesse setor que é per
feitamente capaz de suprir a necessidade, 
mesriio em-setores que exigem altos investi
mentos e, às vezes, até de maturação lenta. 
CoilComitan{emente, isto é, no mesmo instan
te em que a iniciativa privada amplia a sua 
possibilíaade e, portanto, pode e deve ocupar 
determinadoS espaços que o Estado está ocu
pahdõ; hoje; e a nossa Visão, como partido 
é que o Estado deve ser convocado ao exer
cício de outras atiVidades, em particülar na 
formulação-e na execução, nq __ ç~mando_ de 
uma matriz de- políticas sociais capazes de, 
por -si :S6, fazerem parte dã_quele trabalho de 
distribuição que nós rião aprendemos a fazer, 
historicamente, e mais do que isso, de atuar 
e ponti'l, como a ciência e a tecnologia. 

Mas é exatamente nesse instante, em qúe 
isso ocore, que esse _mesmo Estado entra nu
ma crJSe prorun-aa, uma crise da natureza fiscal 
que lhe retira a capacidade de investir e que 
fhe diminUi sensíVelmente o potencial de 
agente desse processo. 

Ao longo da década de 1970, para não ir 
mais longe, a capacidade_ de investir ou o con
junto da poupança nacional situou-se na faixa 
de 24%, dos quais 17 ou 18% geridos na 
iniciativa privada e 5 a 6% -originários do Esta· 
do. Hoje, esse mesmo Estado, que era Capaz 
de contribuir para o Investimento com uma 
poupança que se situava em torno de 5 e 
6% a rigor se encontra com aquilo que se 
poderia chamar, teoricamente, de poupança 
negativa. E para isso alguns fatores contri· 
buíram: sem dúvida que a dívida interna, sem 
dúvida que a hipertrofia (lnaudível), sem dúvi
da que a ociosidade, sem dúvida que certos 
prejuízos contribuíram para isso. Mas o intuito 
e o objetivo desta ComiSsão é examinar um 
dos aspectos que contribuiu politicamente-. 
Para issq, -~ extamente o que a dívida externa 
representou nesse processo. 

O modelo_ que se a dotou a partir da 1970 
teve essa capacidade de investir do Estado 
situando-se na faixa ·-de 5 a 6%. Ela valia-se, 
em particular, de uma contribuição de em
préstimos diretos ou até de capitais de risco 
situada na faixa de 4% do PIB por ano. Atual
mente não apenas esses 4% _-e particula
mente a partir de 1980- deixaram de entrar, 
mas mais do que isso, estamos sendo convo· 
cados a responder com outros 4%, ou cerca 
de 4%, anualmente, para responder ao serviço 
dessa dívida. 4% que entraram ou- deixaram 
de entrar, mais 4% que passaram a sair não 
significa 8%? E para quem tinha uma -capaci
dade de acumulação em torno de 24 isso slgM 
nifica a redução, em cerca de 113, da capaci
dade de investir. Isso gera como cófi"Seqüêncíã. 
o seguinte fato: Essa década de 1 980 é a pior 
da história económica deste País, desde que 
ele existe como tal. Terminamos a década 
com uma diminição _do Produto Interno Bruto 
por cabeça; terminamos a década - e isso 
vale não apenas para o Brasil, mas parcr a 
América Latina em seu conjunto, para o con~ 
junto das países devedores - numa situação 
pior do que aquela em que estávamos no iní· 
do da década. (Inaudível), histórica que se 
situava, no período de 50 até 198-0, em torno 
de 7% a.a, a década de 80 não nos reserva 
nada superior a 2,5 _ou 2,6% a.a., o que, dedu· 
zido do aumento da população, acabará signi
ficando, ao fim da década, uma diminuição 
relativa no crescimento. 

Igual problema vale para a América Latina 
se tomarmos o p·eríbdo de 1982 até 1988. 
verificaremOs que durante esse período houve 
uma saída líquida de capitais na América Lati
na, aí envolvidos capitais de risCóS e serviço 
da dívida, da ordem de 180 bilhões de dólares, 
dos quais o Brasil respondeu por cerca de 
1/3 ou pouco mais de 1/3, cerca de 50% pelo 
menos. E a verdade é que durante esse períoM 
do, o Produto Interno Bruto per capita, na 
América Latina: Cáiu 6,6%. - --~-· · -

Portanto, acho que há um primeiro dado 
de natureza política a observar em relação à 
dívida: e o fato de que ela necessariamente 
sendo um problema que envolve caracterís· 
tica:s de- natureza económica e de natureza 
financeira passa a ser, pela inOuência que tem 

I 
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pelo menos até onde ela pode ser clara, ou 
até onde ela pode ser analisada em profun· 
didade, na medida em que exposta nos termos 
em que foi até agora ela está muito aquém 
do que seria necessidade. Primeiro lugar, ela 
mantém a negociação banco a banco; em 
segundo lugar ela mantém restrições no que 
se refere à participação dos comitês dos cre· 
dores. Ela, por Outro lado, ainda prevê a partici~ 
pação de alguns organismos internacionais, 
como na base do monitoramento das econo
mias internas. Mas, de qualquer maneira, é 
a primeira sinalização que dessa área vem no 
sentido de considerar a dívida sob uma verten
te de natureza política, passando pela redução 
do ·seu estoque._ Eu acho que isso abre um 
caminho-novo, um tneca-nisrrio novo que aih· 
da está por ser· palmilhado, que ainda está 
por ser percorrido, mas abre um mecanismo _ 
novo, que afinal associa a posslção aniericana 
às posições já anteriOrmente descritas, susten· 
tadas por outros países, como a França, cOmo 
o Japão, até mesmo pela União Soviética, coM 
mo falou o seu Uder Gobarchev, em recente 
passagem pela ONU . .t:: lógico que considerar 
a dívida sob uma vertente de natureza política 
não desobriga, integralmente, de analisá-la 
também sob uma vertente de natureza finanM 
ceira. É por isso que a solução que nós preco
nizamos passa pela redução da dívida, tendo 
em conta, fundamentalmente, aqueles valores 
pelos quais ela é negociada no mercado seM 
cundário. A esse mecanismo, tradicionalmen
te, dá-se o nome de securitização. 

Então a associação, em sua posição interna, 
que vá, tanto quanto pos_sível, de forma nego~ 
ciada, e há várias vertentes possíveis em que 
esse mecanismo pode ser feito: a negociação 
voluntária, a securitização negociada e, até 
mesmo, a securitização de forma unilateral. 
Mas nos parece que para esse encontro -
e essa é_ a propo-sta do PSDB-- a: fixação 
ou a definição, a redução do valor da dMda 
a valores compatíveis com aqueles que se pra
ticam no mercado secundário. Isso ·não deve _ 
vir sozinho. A meu ver, essa negociação envol
ve outros aspectos. Aspectos estes_que signifi
quem salvaguardas futuras. Te mos que limitar 
a nossa possibilidade de serviço no que se 
refere à dívida externa a limites compatíveis, 
seja com relação ao nosso Produto Interno 
Bruto, seja com relação a nossa capacidade 
de exportar. Portanto, é preciso que nas nego
ciações mecanismos de salvaguarda sejam in· 
duídos para que possam proteger este País 
contra choques futuros, tais como os ocor
ridos no petróleo ou contra uma deterioração 
na relação de intercâmbio destes países. 

A fiXação de um valor percentual sobre o 
potencial da exportação, associada a estas sal
vaguardas e à redução do estoque da divida, 
tomando como parâmetro o fato de que politi
camente isto ê absolutamente imprescindível, 
se quise1111os manter o crescimento econóM 
mico neste Pais, e às_ vezes chega-se a sur
preender por que há tanta resistência nesta 
direção. Até agora, este probl.ema só se tomou 
possível de manter esse ritmo porque os Esta
dos Unldos, com um-enorme- déficit comercial 
anual, têm permitido que os países da América 

Latina produzam os superávits que produzi
ram. A cada bilhão de dólares que um país 
da América Latina paga em termos de juros 
às nações exportadoras desenvolvidas, estas 
perdem vinte e cinco empregos. Chega a ser 
surpreendente, porque ao final se estabelecem 
relações-problema, um procedimento de na
ture~a pol!ti<:~:J_::fi_l'_lanc_t::!!'a, que acaba por tomar 
inviável o próp-rio pagamento. Em outras pala
vras, reduzida a dim~nsão financeira. da dívida 
que o mercado secundário lhe oferece, no 
monentQ em que a maioria dos bancos, a 
não ser os grandes bancos, já se preveniram 
em relação a isso, exatamente aquilo que os 
credores diziam ao final de 1982, que o proble-
ma não era de irlSolVencia, mas de liquidez, 
que o sistema vo]tariã- a operar, que rioi/CSS 
financiamentos seriam oferecidos, e que, com 
ajustes internos seria possível honrar este fato, 
ocorreu exatamente d contrário. A maioria dos 
bancos, sobretudo os· pequenos, resguarda· 
ram-se e fizeram aS reservas necessárias. TanM 

1o fsso é verdade que hoje operam no mercado 
secundário, desfazendo-se da dívida a valores 
iilferiôfes àqueles-di:da.ce da dfvida. No entan
to, parece-nos absolutamente necessário, im
prescindível e indispensável, que a negociação 
se pro<:essenessa direção. 

O PSDa na sua proposta preliminar, decla
ra enfaticamente: nós não contribuiremos pa
ra que essa situação permaneça tal como está. 
Para nós, a retomada de crescimento neste 
País é fato fundamentaL É possível - e nós 
o faremos. _negociando- tanto qUanto passivei 
- redúZif o eStOqUe-da dívida a uma medida 
que, pela verterlte de natureza politica, tem 
igualmente, uma vertente de natureza finan
ceira: o própriO valor da divida no mercado 
secundário. O que é inviável é a permanêncici 
de uma sangria desta natureza, que nos con
duz a esses resultados, e uma acumulação 
·constante de capítais que, muitas vezes, nas
Ceu de variações profundas na taxa de juros 
entre o instante da fixação do empréstimo e 
o_ perlodo,· dentro do qual ela flui. 

Em linhas gerais, com relação a esse pro
~ blema, o PSDB se coloca desta meneira: 

Primeiro; o reconhecimento de que o pro
blema, tal qual está colocado. acaba transfe
rindo, para nós e para outros países devedores, 
problemas_que sequer são nossos; 

Sefjundo; o Pf6ble"ina-âe- que a dívida exter
na atingiu uma direção e uma caracteristica 
que viabilizam a possibilidade de retomada 
de crescimento neste País; 

Terceiro; que não concordamos, em hipó
tese alguma e, nesse aspecto, íremos·ao limite 
da afirmação de posições unilaterais com a 
manutenção desta situação; 

Quarto: a soluçáo básica, que descortina
mos, é a de que passando por uma vertente 
política, sustenta-se, igualmente, numa verten
te de natureza financeira, qual seja, o meca
nismo de secU:ritiza.çào que prevê a redução 
do estoque da dívida ao nível em que ela é 
hoje negociada no mercado secundá~io. 

Fkialrrierite, o PSDB prOdama que não abri
rá mão com o-compromisso básico que pos· 
sui. Por isso, não permitirá que o problema 
da dívida externa passe a ser um fato r limitativo 

daquilo que é o seu compromisso bâsico nesM 
te País: a retomada do crescimento e do de
senvolvimento económico. 

Em linhas -ger:a_Ls.__Si-. Presidente. creio__ ter 
sintetizado, não tendo trazido nenhuma novi
dade a esta Casa, que aprofundou aos limites 
de todas as conseqüências o exame do assunM 

_.to-,e. certamente, tem em relação a ele uma 
visão muito clara e definida. Mas é esta a visão 
do PSDB. Portanto, é preciso que fique claro. 
Se o PSDB chegar ao Governo será essa a 
posição que ele adotará. f-1.uito _obrigado. 

O SR. P:Rê.SJDENTE (CarlOs Chiarelli) -
-Agradecemos a manifestação do_Senador MâM 

rio Covãs. V. EX" poderá estar tranqüilo com 
relação à Comissão, ·poíque ela está absoluta
mente infiltrada na sua relataria por intermédio 
dessas idéias do PSDB. 

Passo a palavra ao primeiro dos Senadores 
inscritos, Senador Afonso Sancho, para apre
ciáção, análise, ponderações e peguntas ao 
depoente. 

O SR AFoNso SANCHo .:..__ Emin-ente Se
nador Mário Covas, [nidalmente, eu gostaria 
de ressaltar a frieza,_a competência, a objetiviM 
·dade com que V. Ex' fez esta expoSição. 

Em segundo lugar, para começar as minhas 
indagações curtas e objetivas, no inído da sua 
exposição V. Se' falou com muita propriedade 
gue já aprendemos a criar riquezaS. mas nã-o -
aprendemos a distribuí-las. Gostaria de saber 
quem é o responsável principal por esse fato 
é o Poder Público ou é o mundo empresarial? 

O SR. fv\ÁRJO CôVAS - Nào diria querTI 
é o responsável específico por isso. Historica
mente, a meu ver, é o resultado atê de uma 
cultura. Tem sido tradicionalmente assim. No 
caso, esta histórica que estabeleci, envolvendo 
todo um século, mostra diferentes estágios 
no papel que o Estado e a iniciatívil. Pi"lvada 
desempenharam. A: rigOr,- é-qUe ao· filial de 
um _século, em que a nossa taxa de cresci
mento foi historicamente roaior do que a taxa 
de crescimento dos Estados Unidos, da RúsM 
sia, do Japão, somos hoje uma Nação que, 
segundo sei, em que 35% daS famílias têm 
uma renda per capita menor do que meio 
salário minimo. ou seja, em 35% _çlas famüias, 
cada pessoa não vive com mais do que um 
cruzado por dia. Somos uma Nação em gue 
nesses 35% "C:fás famílias se inclui 41 % da~ so
ciedade brasileira. Quando se toma esse nú-
mero, em faixa etária, chegaMse à triste condU-__ _ 
são de que 54% dos menores de quinz-e-anos 
de idade estão contidos exatamente dentro 
dessa faixa. 

De forma que -iSto é um fato real de que 
o nosso crescimento econômico foi tradicio
nalmente um crescimento concentrador em 
todas as suas Tases. Eu não me restrinjO a 
L!m -período recente, poderia até fazer uma 
análise de que como isso aconteceu ·nos últi
mosvinEe áliõS; tomei uma série histórica que 
começa em 1870 e vai a 1980, ou seja, em 
110 anos, louvando-me, aliás, num trabalho 
de um economista. Não se trata sequer de 
apontar a quem cabe esses defeitos hoje. No 
momento em-que vivemOs, tOrnouMse moda, 
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há um vilão neste País, ou pelo menos se 
tenta identificá-lo. Este-vilão se chama Estado. 
Evidente que- este EStãao; que hoje apresen
tado como vilão teve, em determinados instan
tes da história de 3te País, uni papel de formu
lador profundo e até de iristrurriento, através 
do qual foi Possfvel inêorporar o que havia 
de mais moderno na tecnologia, dar saltos 
qualitativos e, portanto, fazer aquilo que tradi
cionalmente, em determinados instantes, for-_ 
ma os instrumentos tradicionais para os saltos 
de natureza qualitativa: as indústrias de base. 
Foi através do Estado que se fez uma indúStria 
de petróleo,- que se fez uma indus-tria siderúr~ 
gica, que se fez uma indústria_automobilística. 
Hoje, este Estado está desorganizado, em cri
se, com uma profunda crise fiscal, hipertro• 
fiado. No meu modo de entender e do PMDB
ele tem que ser rediredonado. Na nossa visão, 
o Estado nã-o é capaz de tudo fazer nein é 
concebido por aqueles que se chamam neoli
berais, mas que, na realidade, são os conserva
dores e que_ colocam o problema na seguinte 
condição: o Estado tem que ser o Estado míni
mo, o Estado inexistente. Não! Para nós, so
cial-democracia, o Estado é o Estado social
mente necessário. Eficiente, democrático, é 
verdade, absolutamente desejado, sem ne
nhuma gordura mas o Estado que deve voltar
se, hoje inclusive, para outras atividades. Per
deu a necessidade de ser gerente de setores 
econômicos, gestor de empresas destinadas 
às atividades econômicas e ganhou ou é-con
vocado para o exercido de políticas sodãís, 
que sejam elas prórios meCanismos de sua 
distribuição de renda. E qúe possam atuar, 
igualmente, ainda hoje, puxando a ponta do 
processo em setores como ciência, e a tecno
logia, por exemplo. 

De forma que, em cada instante, pelo papel 
que desempenhou no processo de crescimen
to cada setor teria tido uma responsabilidade 
maior. Mas, _a verdade é qu_e culturalmente, 
economicamente tivemos, ao longo desse pe
ríodo, um tremendo processo de concentra
ção, de tal maneira que, ao fim de um século, 
quando crescemos, volto a insistir, a taxas 
maiores do que Estados_ Unidos, Japão e 
União Soviética, chegamos com processo de 
profunda concentração, como chegamos. 

Quais os desafios que temos no instante 
em que vivemos? É possível equacionar. Om 
dos desafios que temos neste instante é, exata
mente, o problema da dívida externa, do papel 
do Estado, de um processo inflacionário_que 
tem na dívida externa uma das suas raízes: 
o problema da divida interna. O problema, 
enfim, de que papel terá o capital estrangeiro, 
o capital privado nacional e o Estado no novo 
perfil de investimentos~ . _ 

Mas acho que isso é menos importante do 
que a constatação de que esse processo ocor
reu desta maneira e que o que é fundamental, 
neste instante, é alterar esse_ quadro. Não sere
mos capazes de honrar a palavra de desenvol~ 
vimento, se não formos capazes de iniciar um 
período em que o crescimento _econômico se
ja acompanhado dessa palavra, que desgosta 
tanto algumas pessoas, que se chama justiça 
social. 

O SR. AFONS.Q_ SANCHO - Senador, a 
- -que o Sr. atribui essa defasagem -de entrada 

-de dinheiro· novo, como se fala, de dinheiro 
do _exterjQr, _serLa pela falta de -confiança que 
possa existir hoje no Pals, e um dos fatores 
talvez seja o sucesso sindical, onde o' lfder 
sindical não tem a menor preocupação com 
o emprego; a preocupação maior é a reivindi
cação, sem analisar, como aquela reivindica
ção pode ser realizada? Se isso inibiu os inves
tidores estrangeiros e até os nacionais, que 
segundo se _diz, temos dinheiro lá fora, emitido 
pelos nossos empresários, nossos capitalistas, 

-o suficiente para-pagar metade da nossa-dívi~ 
da? _A qUe o Sr. atribui essa defasagem de 
fªJta de dinheiro novo para a retomada do 
nosso desenvolvimento? 

. O SR. MÁRIO COVAS -É eviaente· que 
-o papel do capital estrangeiro tem que ser 
redimensionado e reequacionado. Mas isto va
le para o capititl nacional. O que_ me assusta 
hÕje, e até rile -aSSusta rilais, é a notícia de 

--que se tenha um fluxo no que se refere ao 
c_apital nacíonál, caminh"ando para fora, e isto 
me assüsta maiS "do que uma· diminuiÇão do 
fluxo externo.- Agora:, V. Ex• tenta -ide"ntificai 
o problema eXistente com Ci potencial de rei
vindicaçõ_es de !latureza social, e sobretudo 
salarial, que seria incompatível com o cresci
mento brasileiro. 

Não chega a 1 O% o número de trabalha
dores brasileiros qUe ganham úêS salários mí
nimos.,_e_não_ultcapassa 1,6% o número de 
trabalhadores brasileiros que ganham igual ou 
_mais que dez salários mínimos. Mas dez salá
rios mínimos são-seiscentos dólares e seiscen
tos dólares são o salário mínimo do sul da 
Europa. 

Nós vivemos proclamando cQUe somos a sé"
tima e_conomia, ou oitava economia industrial 
do mundo ocidental, e, todavia, achamos que 
num país, onde apenas 1,6% dos trabalha
dores recebem wn salário correspondente ao 
salário m_ínimo _do sul da Europa - a parte 
mais pobre da Europa-; que é nasdda desta 
reivindicação que surge o problema brasileiro. 

A mim l]"le parece que, hoje, o capital nacio
nal ou o capital estrangeiro rião busca isso. 
Acho até_ que isso é parte do processo de 
auto-sustentação do capi~lismo. Ele nasce 
desse conflito, ele nasce da tentativa perma
nente de; citrãvéS de mecanismos de aumento 
de produtividade, eventualmente com incor
poração tecnológica, e da luta pela área do 
trabalho, incorporar os resultados disso nos 
salários. 

Acho que, modernamente, o capital eStran
geiro flui rumo a uma outra direç_ãQ. depen
dendo de circunstâncias que são diferentes 

__ ç!_ess<:t.s,_Até acho que busca mercado interno. 
Portanto, quanto maiores fossem os níveis 

salariais no Brasn, melhOr. para esse capital 
que aqui estivesse, porque ele teria um mer
cado interno muito maior. 

O que busca o capital, hoje? Ele busca grau 
tecnológico na indústria existente, potencial 
de exportação e mercado interno. 

E, hoje, neste País, o que acontece? Se o 
Sr. for prOdutor e pedi~ a uma ·agência de 
publicidade que faça propaganda do seu pro-

duto, ela fará o cálculo do número de cons_u_:. 
midores por não mais do que dnqüenta- mi
lhões de brasUeiros - nós temos uma· popu
lação de cento e vinte milhões, ou seja, mals 
da me_tade da população sequer é computada 
no cálculo, para efeito de consumo_. 

Portanto, parece-me que seja por ai que 
se esteja inibindo a vinda de investim_ehtos. 

Inibe-se_ a_ 'linda de investimentos quando? 
Em primeiro lugar, não se têm regras ftxas 
para a vida econômica,_quando elas-são turbu
lentamente modificadas a cada instante e a 
cada dia. 

Inibe-se a vinda de investimentos novos? 
Quando? Até se contrai o mercado iriterno. 
Quando não se tem, como é o caso brasileiro, 
wna economia verticalizada e, portanto, extre
mamente favorável a investimentos. 

oque--não Se Pode é ter uma polttica que 
_seja, a cada dia, sinalizada numa direção dife
rente. ISto nãO dá, evidentemente, a nio_gu.ém, 
segurança de nenhum tipo. 

A mim me parece qu.e ã ârea da prOduÇão 
aceita melhor regras de natureza_econômica_, 

.-com as quais, ela não esteja inteiramente de 
a"cordo, ffiaS.que sejam estáveis, do que regras 
com que, suspostamente, ela estaria de acor
do, m~s _que são m_utáveis a cada dia. Isto 
é que retira a segUrança da área produtora, 
de maneira .g~raL Isto vale para o capital es
trangeiro e para o capital nacionaL 

O SR. AFONSO SANCHO - A minha últi
ma indagação. Fala-se muito na redução da 
dJvida. Diz-se mais, que esta redução só pode
tia ocorrer, de modo normal, em pequeno per
centual, que é, exatamente, desses_ bancos, 
a que V. Ex• se referiu, os pequenos bancos, 
que estão dispostos a passar esses papéis por 
qualquer preço,- porque o ativo deles, hoje, 
já é um cemitério, nao é? , 

Pergunto: não seria mais interessante que 
o Brasil- porque entendo, fazendo uma res
salva, que não podemos tratar esse asunto 
de dívida em grupo; cada país tem as suas 
_co!1dições peculiares para tratar do seu assun
to - solicitasse uma carência _razoável para 
podermos tomar fôlego, com os juros tam
bém razoabjlíssimos, ao invés de estarmos 
pleiteando unia redução da dívida que pode
ria, implicitamente, representar uma redução, 
se houvesse uma carência razoável e se fos
sem juros modestos, ao alcanc_e das nossas 
condições. Estamos pleiteando, querendo 
uma redução; quando sabemos que isto traz 
um descrédito. E estamos precisando de no
vos meios financeiros. Então, como se faria 
esta separação-de se pagar a divida pela meta
de e de se querer outra dívida para pagar inte
gral? Peguntaria a opinião do_ nosso ilustre 
candidato e Senador. 

O SR. MÃR!ü COVAS- Em primeiro lugar, 
o processo de redução seria exatamente sobre 
o estoque, para que possa incidir sObre- os 
juros, e taxa de juros que, necessariamente, 
diferente das atuais. Inclusive, acabei de_ dizer 
que me parece razoável, para qualquer área 
produtiva, regrãs estáveis. A nossa- díVIda:- não 
tem re_gras ést~Veis; ela terri juros que são 
vãriáVéiS aO lcingo do tempo. Seria até possível, 
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certamente, esta Comissão já calculou, o que 
se acresceu ao principal, em função apenas 
da variação de juros. 

Outiã dia-, li tiri'l -dado, não sei até onde 
ele é procedente, mas cerca de 30 bilhões 
de dólares, destà Jcirin.ação total, decorrem 
de variações da taxa de juros,_ em relação ao 
período em que foi negociado, entre 20 e 25% 
do estoque. Portanto, 30 bilhões de dólares, 
que são exatamente variações na taxa de juros. 

Volto_ a dizer, somos obrigados a incorporar 
problemas que, muitas vezes, não são nossos, 
porque_a taxa de juros é fixada num mercado 
e em função de drcuristâncias que. não co~ 
mandamos, nem sobre elas temos qualquer 
influênda. 

No instante em ejue o presidente _do Banco 
Central dos -EStados Unidos, tendo em vista 
a política interna americana, e até_o problema 
de déficit comercial americano, resolve au~ 
mentar 1% na taxa de juros-, temos, imediata· 
mente, um acréscimo de um bilhão de dólares 
nos s_erviços daquele ano. Acho que é perfeita· 
mente compatível isto_ ocorrer. E acho que 
os mecanismos de redução voluntária, que 
seriam peqUenos, mecanismos tipo, digamos, 
conversão da divida, etc., esses, realmente, são 
limitados, mas essas são conversões ditas vo· 
luntárias. 

t lógico que, na medida em que alguns 
vão satisfazendo e resolvendo o seu problema, 
a tendência é a de que os que_ mais têm a 
receber aguardem para o final, para receber, 
supostamente, com um deságio menor. Mas, 
a rigor, isto se resolve com uma agência multi
lateral que adquirisse a dívida, como um todo, 
desse a garantia -aos bancos para um valor 
reduzido e repassasse isto para cada País. 

Qual é o problem" real da divida? É a dificul
dade em se fixar quem são os interlocutores, 
mas, na medida em que se for negociar de 
banco para banco; a tese aqui colocada é uma 
tese inviáVel. Por quê? Porque é evidente que 
o dono do banco privado não vai nunca colo
car uma componente de natureza política na 
sua negociação; se ele o ftzer, no dia seguinte 
deixa de ser presidente do banco. 

Bem, então, e preciso se fixar com clareza 
quem serão os interlocutores, que poderão 
operar o problema tendo em vista uma verten
te de natureza política. 

Que ínterlo_cutores nós temos possíveis nes
ta área? Te moS oS bancos privados; num se~ 
gundo estágio, temos as ,agências tipo Exin
bank, etc., e, flnafmente, temos os tesouros. 
Acho que só uma agência multinacional é que 
pode considerar o problema sob um ângulo 
de natureza políti<ja, sob uma vertente de natu
reza políficã. Portanto, é predso mudar a iriter
locução. A nossa proposta de solução de secu
ritizaç:ão passa, inclusive, ao_ contrário da indi
vidualidade da nego_ciação, por uma tentativa 
até de criar uma negociação coletiva, do ponto 
de vista dos credores. 

EntendO que esse-problema, fundamental
mente, nasce, de um lado, da possibilidade 
de maior associação -dos credores, e, de outro 
lado, de uma innuência das elites internas Já 
dentro dos países credores. 

Não é ij toa que no Congresso americano 
soluções a respeito do problema da divida co_-
meçam ·a aparecer, começam a ser sugeridas! 

O Senador Brady é alguém que tem pro_
posto isso com clareza. Ele fez aprovar uma 
determinação ao governo amertcano no sen
tiçlo de que se estabelecesse um projeto, um 
estudo a respeito da diminuição da dívida glo
bal, ou então, dissesse as razões por que não 
o fazia. Evidente que a partir daJ o problema 
começou a ser Colocado sob uma outra angu
lação. Deixou de ser um problema meramente 
financeiro para ser um prOblema de natureza 
política. Não penso que se deva abrir mão 
totalmente do problema de natureza financei
ra. Não estou entrando sequer no mérito de 
Que este COngresso Nacional tenha que entrar 
no momento _oportuno, porque aprovamos na 

-Constituição, creio que no art. 20, das Dispo
sições TranSRórias, que este Congresso insta
laria uma comissão no sentido de examinar 
a pertinência de cada aspecto da dívida. Não 
estou nem examinando este ano. Estou pres. 
supondo que já se saiu daí, de uma dívida 
real. Mas é_em cima dela que se faria a criação 
_de uma agência que pudesse ser sustentada 
por este País _e que não precisasse sequer en
trar com dinheiro. EJa faria uma-operação con
tada, Ela passaria a ser a gararl.tidora avalista 
da dívida pelo novo valor junto aos bancos 

-e repassaria esta dívida. Se não tivermos uma 
diminuição do estoque da dívida o processo 
de. capitalização dos juros que seria o que V. 
ex- sustenta não nos permitiria essa tomada 
de crescimento económico. Nem tomaria o 
problema diferente do que ele é hoje. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) .~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Primeira
mente, quero agradecer ao prezado amigo, 
Sef'!ador 1'-\áriq Covas, por ter se confinado 
a uma discussão racional do problema sem 
os atuais destemperas emocionais que o ca-
racterizam. __ _ 

Góstariã de fazer algumas obs_erv.ãções que 
encerram, também, perguntas. Parte da difi
culdaçle na discussão d_a dívida externa é o 
uso excessivo de _agregados. Se tomarmos a 
dívida externa anteriormente estimada em 120 
bilhões de gÇiar~s. graças às conversões hoje 
reduzid.;~s para algo como 114 bilhões de dóla
res, como ela se compõe? O que poderia ser 
objetivo de negociação política? Nem tudo é 
objetivodessa negociação. Temos créditos no 
banco internacional, créditos do BIRD, Banco 
lnteramericano, créditos do Club de Paris e 
temos créditos comerciais de curto prazo. A 
negociação política presumivelmente não se 
aplicaria a esses setores. São taxas ftXas no 
caso das organizações internacionais. No caso 
dos créditos de curto prazo são rolados auto
maticamente. Não se espera que sejam pagos. 
Não sei se o Senador tem presentes estes 
dados mas, na verdade, estamos discutindo 
de sessenta bilhões_. 

O SR MÁRIO COVAS- Setenta ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS .:.:Entre ses
senta a setenta Houve conversões e se aplica
@_m sobretudo aos débitos de bancos. Isso 
é que está em discussão. A discu~o política 
se reduz à metade praticamente do nosso en
dividamento~ Um dos problemas da .discussão 
política- e o Senador certamente lrá COncor
dar comigo - será a pergunta politica que 
nos ser_á devolvida~ Os países dirão: ''Vamos 
fazer uma negociação política, mas que nos 
dizem os Srs. sobre duas politicas? Primeiro, 
as polítiCas internas monetáriãs e fiscais e o 
ambiente de desconfiança gerado no Brasil 
que leva à fuga de capitais brasileir.os: que 
autoridade têm os Srs. para pedir uma acomo
dação de divida que envolve um esforço de 
cr~~ores -~~nos, se internamente os capita
listas brasileiros fogem do País? 

Segundo, o que o Brasil está fazendo OL! 
pretende fazer Para atrair capitais nãO de divi
das, mas capitais d_e risco, tendo em vista que 
as seguintes áreas estão barradas a capital 
estrangeiro de risco: informática, automação 
de escritório, controle e processos industriais, 
eletromedicina, biogenética, química fina, ine
cânica de precisão, telecomunicações, petró
leo, petroquímica - em que a proibição é 

_ parcial - e minerais. O Brasil, então, se dá 
ao luxo de recusar capitais de risco que entram 
no Brasil e geram dividendos, mas só apôs 
urn _ determinado período de gestação e de 
produção nacional, que não constitui divida 
rígida e que auxiliam nas importações. Quan
do o Senador responderia a essa Indicação, 
que será colocada na mesa - no momento 
em que suscitamos a idéia da negodação polí
tica?_ É uina das perguntas. 

-0 SR. MÁRIO COVAS- Erri prímeíro lugar, 
quero agradecer ao Senador Roberto Campos 
pela habitual simpatia pela qual começou sua 
exposição. - - -

Nós já tivemos algumas discussões, alguns 
conflitos de natureza -de idéias, mas nie parece 
que em nenhuma dessas ocasiões eu o tenho 
tratado de forma emocional, ou segundo argu
m~?li.tOS ein~çíonals~ _Creio que, até, poderia 
admitir o inverso. Houve um instante em que 
estivemos juntos na Escala SuperiOr de Guer
ra, com a p~esença do Lula e ~a Sandra Caval
canti, em que a sua exposição foi tão emo
cional que, no instante seguinte, o Senador 

- fez a generosidade de recoloCãr a pOsiç!o, 
tendo em vista o fato de Conl-o a tinha Colo
-cadO em relação-à minha pessoa. Quem sabe 
eu não fui emocional, como sempre, ·exata
mente por prever qUeOsen"ador estaria aqui. 

De qUalquer maneira, também quero agra
decer por ter recebido, desde logo, do Sena
dor, esta introdução. 

É evidente que aquilo que se refere ao que 
está em bancos privados se situa na faixa de 
70 bilhões de dólares, aproximadamente, o 
que não é a metade. Setenta sob 11 O é algo 
em torno de 65%, portanto, você tem "213 
da divida. É um valor bastante razoâvel. E é 
evidente que o tratamento em relação à divida 
nos bancos é um tratamento diferente daquele 
que, representado- pelas agências multilaterais 
que trabalham~ -aliás, segundo condições se-

-. 
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jam elas de empréstimos de prazos, de iuros, 
diferenciados. - · 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Setenta eram 
antes do inicio do processO de conversões 
que se dirigiram exclusivariiente para oS em
préstimos privados. 

O SR. MÁRIO COVAS -Sim, mas o meu 
mecanismo, aquilo que preconizamos não 
passa obrigatoriamente nem necessariamente_ 
por uma redução voluntária. Acho ·que o pro
cesso de conversão não ultrapassou cerca de 
3 bilhões de dólares, no máximo. DE forma 
que nós não_teríamos uma variação tão gran
de. Creio que, em números redondos, poderia 
ficar em torno de 70 bilhões. Aliás, quando 
se fala no Plano Brady, e cálculo que se faz 
em relação ao Brasil é âe, exafamente, 70 
bilhões de dólares. Ele levaria a üma redução 
de cerca de 20%, ou seja 14 bilhões de dóla
res. Quatorze bilhões de dólares significaria 
uma redução anual de juros de cerca de 1 
bilhão de dólares. Se tivermos no mercado 
internacional um aumento de 1% na taxa de 
juros;- só esse aumento de 1% elimina essa 
diferença. De forma-que Vemos que está muito 
aquém das necessidades deste País. 

A colocação do Senador de que o ajuste 
interno, inclusive, vólfado para a captação--dos 
recursos externos de risco tem, necessaria
mente, que ser feitas anteS do que isso. E, 
certamente, está na cogitação do _Senador 
aqueles me·canismos que tradicionalmente ele 
defende, como mecanismos de recepção, de 
atração, rro que se refere a capitais de risco. 
capitais de risco. Uma abertura maior, no que 
se refere economiã inteinacfOnal, a garantia 
de uma e_conomia estável, a eliminação do 
processo inflacionário, a eliriiinação, conse-
qüentemente, da divida ifltema. se_ nós nOs 
restringirmos a esse problema e à influência 

na inflação. Acho que uma economia com 
o grau de inflação com que atingimos não 
é atrativa para nenhum tipo de capital. .~s. 
aí, surge um problema. É que, necessariamen
te, para encará-la e para agir sobre ela, temos 
que agir sobre as vertentes que a produzem 
e uma das vertentes é a divida externa. 

De forma que não é fácil resolver um proble
ma sem resolver os demais. 

Ora, tradicionalmente, neste País, em ou
tras circunstâncias, sobretudo no período em 
que o crescimento se deu a partir- do sistema 
do mecanismo de substituição de exporta
ções, não foi a reserva de mercado o meca
nismo com eficiência relativa_ durante períodos 
determinados? 

A mim m_e parece que há certos setores 
citados pelo Senador em relação aos quais 
não há nenhuma restrição, no que se refere 
a investimento. E mesmo para aqueles que 
estão citados, a restrição é relativa. 

Abre-se espaço para mecanismos do tipo 
joint-ventures, etc, de forma que é perfeita
mente possível atrair. 

O que. não atrai, Senador, e o senhor sabe 
disso, é uma economia que apreSenta um 
grau de inflação como a nossa, é urna econo
mia que apresenta desequilíbrios estruturais. 
E, afinal, o que V. Ex~ _está dizendo é o que 

diziam os países credores em 1982.., quãndo 
se·deu.a crise.no_México. 

Se__houver ajustamentos internos, se se 
montar a economia visualizada para um pro
cesso de exportação que permita criar exce
dentes, é possível efetuar esse pagamento. 

Bem, mas _o Bfasil fez isso! Tanto fez isso, 
que produziu, no ano passado, dezenove bi
lhões de superávit comercial. É quase um pa
radoxo! 
- No mundo, até onde sei, evidentemente a 
quilómetros de distância do conhecimento 
económico que V. Ex" possui, a divisão interna
clonai do trabalho conduz para isso: para que 
eu exporte com o objetivo de importar. 

Teoricamente, não me deveria valer nada 
aC:Uffiular reservas effi dólares, aqui. Eu au
mento e, conseqüentemente, diminuo os 
meus custos, na medida em que sou capaz 
de produzir, numa dimensão suficiente para 
que possa complementar a necessidade de 
outros países, especializar-me no mecanismo 
produtor e poder receber de quem produz 
com espec::ialidade em outras áreas a comple
mentariedade. 

Ora, a_ qUem -eu deveria responder? A quem 
o Brasil tem a responder, hoje, em relação 
a ess~ reivindicação? Que ele nã_o fez os ajus
tes neç~ss_ários? É possível que ele não tenha 
feito na dimensão, em todas as direções. Ê 
possíveL 

_ __É possível mesmo e, voltõ a instir: hoje, virou 
moda se colocar toâos os problemas no Esta
do, no Estado que, nesses vinte anos, aumen-

-- tau as suas garras, expandiu os seus_ braços. 
Naquele instante, isso significava poder, ou 

sigilificava contrariar a- irlfciatiVa privada, ou 
disputar com ela o espaço de mercado. 

Mas, a rigor, e estando inteiramente de <!cor
do com o papel que se tem que exercitar em 
relação a dar ao Estado a conformação que 

-ele se exige, a mim me parece, volto a insistir, 
_que o -Ca]Jffãl estrangeiro busca, e indepen
dente do que se possa ter em matéria de reser
va, Seguraiiça, regras econôrillcas claras, um 
mercado interno, uma economia verticalizada 
e coeficiente de exportação. 

Em -alguns aspectos, o Brasil já apresenta 
essas cara:ct_erísticas de forma muito nítida. 
Os números chegam a ser aSsustadores. _ 

_Nós fazemos 1% da troca mundial e com 
1% da troca mundial prOduzimos um supe
rávit de dezenove bilhões de dólares. 

De forma que" acho passivei estabelecer po
lí_ticas industriais, pollticas tarifárias, pelo me
nos aduaneiras. ~ possível estabelecer políti
-cas cambiais qUe sejam atrativas para investi
mentos e é possível estabelecer mecanismos 
de natur~za económica que sejaiTiatrati~os. 

O que não é possível é deiXar de levar em 
conSideração a vertente chamada divida exter
na, em relação à qual fizemos profundos ajus
tamentos neste período dos "últimos dez anos 
e que Contribuiu de fonna decisiva para a para
lisia, eU âiria mais, para o retrocesso do nosso 
crescimento_ económico nesse período. Ter
minamos a âécada Com um produto per ca
pitfi menor do que aquele que começamos, 
que se"ja PasSive-I atingir esse objetivo sem 
atuar, também, ne_ssa área. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Meu caro 
Senador, a relação entre serviço· de dívida e 
taxa de_ crescimento económico é bastante 
imprecisa na análise de comportamento de 
vários países. O Brasil e o Peru proclamaram 
a moratória. O Peru moratória pardal, redu
lindo os pagamentos a 1 O% em suas exporta
ções e o Brasil moratória integral em 87. Fo
ram anos, ambos, de recessão. Ambos os paí~ 
ses tiveram um processo recessivo. No Peru 
continua gravíssimo, até agora tanibém num 
pro_cesso inflacionário. Logo, a dívida externa 
não era o fator _crucial n-a conjuntura econô
micª. De outro lado, países como Colômbia, 
na América Latina, Chile, Coréia do Sul e prati
camente quase todos_ os subdesenvolviaos da 
Ásiã, como a exceção única e lacrimosa que 
é das Filipinas, continuaram pagando-silas_díw 
vidas e crescendo. Coréia a _12%. Taiwan a 
9% .Indonésia a 7,5%. Não há, portanto, essa 
conexão necessária entre pagamento de dívi
da externa e crescimento. Até porque, exata
mente, -o esforço do exportador, longe de ser 
um enorme sacrifício, é uma reorientação da 
economia no sentidO dos setOreS inais eficien
tes. A exportação é um símbolo de eficiência. 
O problema brasileiro é não_ ter complemen
tado as exportações com uma importação _de 
capital voluntário para investimentos de risco, 
de um lado. E de outro lado, não ter impor
tado, suficientemente. 

O SR. MÁRIO COVAS- O__Brasil não te.ria 
importado o quê, perdão? 

O SR. ROBERTO CAMPOS --Suficiente-
mente. O Brasil é um pequeno importador, 
não porque tenha que pagar dívidas em geral 
saldos. Mas porque é absurdamente protecio
nlsta Basta um_ exemplo. Nós consideramos 
liberalização comercial no Brasil baixar o nú· 
mero de Produtos sujeitos à prévia licença de 
2.500 para 1.500. No Chile não há, pratica· 
mente, produtos sujeitos à licença, com algu
mas restrições de natureza agrícola, e a tarifa 
média é de 15%. No México, há 6 produtos 
-sujeitos à licença. A tarifa média é de 11. No 
Brasil há 1.500 produtos sujeitos à licen-ça e 
a tarifa é de 45%. Se não importamos, não 
é porque tenhamos uma necessidade abso
luta de pagar a dívida, porque podemos pagar 
a dívida, não só com exportações, mas, tam· 
bém, com ingresso de capitais. Nós não im· 
portamos suficientemente, e o saldo parece 
um enorme sacrifício, porque somos protecio
nistas demais, a economia mais fechada do 
mundo. V. Ex" mesmo disse que, em termos 
de_importações, excluindo petróleo, não im
portamos senão 2% ou l% do PIB, 5% ccim 
petróleo. O que é- coisa ~de nível de Albânia 
ou albanese:s. 

O SR f'IIÁRIO C.ovAS - Perdão, -~ão sei 
se devo intervir. Talvez. fosse melhor aguardar 
a sua pergunta. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Entao, tenho 
a impressão de que a solução_ para esse pro
blema de dMda é mais _complexa do que se 
pensa A negociação política visaildo a redu~ 
ção do estoque da dívida se ap_l!cari~ apenas 
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à divida dos bancos comerc.iais. Se esse esta~ 
que fosse reduzido em 50%, teríamos um ser
viço anual, então, pr-esumindo juros de 10%, 
de 3,5 bilhões de dólares. Isso em relação 
ao PIB é, aproximadame.nte; 1% do PIB visível, 
dado a enorme economia informal é menos 
do que 1% do PIB visível. Em compensação, 
os expêndios governamentais de custeio, não 
estou falando de investimentos, no pe11odo 
de 1984 a 1988 subircuri--de 5, 6% para 7, 
8% do PIB, subiram mais, muito mais do que 
economizaríamos com a redução de dívidas, 
se ela fosse de 50%, Obviamente· não vai s_er 
um processo fácil, porque há resistências asiá
ticas. Esses países dizem: nós nos ajustamos, 
nós absorvemos capital, nós adotarnos uma 
mistura melhor, recorrendo a capitais de risco, 
investimentos diretos e eurodólar subsidiaria
mente, e em instituições internacionais a jui'os 
fiXoS, enquanto que os latino-americanos lan
çaram-se desabaladamente no mercado a 
buscar o tipo de crédito mais fácil, que era 
o crédito bancário. Por que então dS- recursos 
- dizem eles - das organizações interna
clonais deviam ser desviados para esses paí
ses que, aliás, têm ainda, não terão muito tem
po, mas têm ainda uma renda por habitante 
média superior a de paises as!átic;os? 

Este é o corneiltáriO que eu gOstaria de fa
zer, para indicar ao Senador que basicamente 
o tipo de reformas que nós temos que fazer 
são as reformas internas. Nós devemos nos 
aproveitar de qualquer acomodação interna
cional que venha a ser dada à América Latina. 
Há outros países da América Latina em situa
ção muito mais desesperada que o Brasil. Dei
xemos a eles o ônus de liderar a mendicância, 
liderar o clube dos mendigos. Nós nos apto
veitaremos das concessões que fofam dadas. 
Mas estaria o Senador disposto a propor uma
substancial liberalização de investimentos de 
risco? Estaria ele disposto a propor medidas 
que dessem mais conftança ao investidor local 
para que nosso dinheiro ftcasse aqui? 

O SR. MÁRIO COVAS - Eu não vejo por 
que. A proposta do PSDB, que aliás V. Ex! 
lia no plenário, diz issO Com todos os efes 
e erres, e certamente V. Ex•, como leitor atento, 
notou. V. EX' dizia há pouco que não há cone
xão necesSária entre a dívida e o crescimento. 
É verdade! Mas a express!o necessárla foi deli
beradamente acrescentada por v. EX', ou en
tão V. Ex• diria: não há conexão ·entre dívida 
externa e investimento. No caso _brasileiro há 
sim. Há uma conexão entre a dívida externa 
e a retomada do crescimento, e V. Ex" sabe 
disso. A composição no período de 70 a 80." 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Então a mo
ratória ter-nos·ia levado a um grande progres
so. 

O SR. MÁRIO COVAS -Não é que a mora
tória teria levado a um grande progresso ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Teria incita· 
do o crescimento. 

O SR. MÁRIO COYAS - A moratória não 
aconteceu. Primeiro, não aconteceu; não 

~ :-aconteceu: num instante em que se tivesse 
uma mobilização voltada para outros setores 
da economia, pelo contrário, aconteceu num 
instante em que esta Nação se sentiu, de algu
ma forma, penalizada por ter sonhado e vivido 
um instante que ela identifiç_o_u com a mu
dança e, posteriormente, imediatamente apás 
a eleição viu _um quadro que lhe parecia a 
oferta do permanente rOodificado. E a mora
tória ou qualquer outra _medida que sigl}ifi· 
casse mudanças substanciais neste País deve
ria ter vilido exatamente no bojo do instante 
em que o cruzado foi implantado, no instante 
em que uma grãrlde mobilização política na
cion.a1a._c.onte.c:eu.: ~ão há conexão necessária. 
Mas há no Brasil uma conexão nítida e clara. 
e se examinássemos a série histórica veríamos 
isso; ao longo do período de 70 a 80, 4% 
do Produto Interno Bruto veio como conse
qüência de empréstimos externos e como 
conseqüência de capitais de risco; a grande 
parcela veio de empréstimos externos. Hoje 
não apenas não vieram esses _4%, e não virão 
em termos de capitais de risco, pelo-menos 
nessa dimensão, embora seja absolutamente 
conveniente que se estimule esse ingresso, 
mas agora não apenas não entram os 4% 
co-mo saem 4%. Para um País que tem uma 
capas~dade de acumulação da ordem de 23% 
a 24%, isso representa uma diferença de 8%. 
E essa diferença de 8% é 1/3 do total. Isso 
nos fez cair _de taxa de cresc[mento média. 
histórica: de 7% para taxas que não ultrapas
sam 2,5%. Então, no c~so específico do Brasil, 
há uma relação direta. É inequívoco isso. To
das as séries mostram isso, sejam as que se 
referem à dívida interna, sejam as ejue se refe
rem à inflação, sej~m as_ que se referem à 
entrada de recursos, seja a que se refere ao 
balarlço, entrada e saída. 

Em segundo lugar, eu reconheço que ex
portação é um sinal de eficiência, como reco
nheço que irriportação gera eficiência interna, 
pelo menos. Há um processo de causa-ação, 
e é isso que é discutido neste País quando 
a -gen~e discute que obrigatoriamente a em~ 
presa p~ada é que tem que ser ã eficiente. 
Mas, a rigor, se exportar significa um critério 
de eficiência- é até possível a gente examinar 
os compOnentes que formam o custo embu~ 
tido nessa exportação, e até onde certas coisas 
ocorridas no Estado hoje não nasceram daí. 
De qualquer maneira, eu não tenho a menor 
dúvida que na medida em que eu internacio· 
nalizo; em que eu faço trocas internacionais, 
é evidente que eu estabeleço sinais de_ eficiên
cia. Quando o Senador diz que o prot~cio~ 
nísmO é que impede o uso daquele saldo co
mercial, eu lhe pergunto: _suponha que nós 
nãO tivEissemos hoje rienhum proteclonismo, 
e suponha, portanto, que nós tivéssemos usa· 
do aquilo que fomos capaze_s de pro.duzir, co· 
mo seria lógico, como mecanismo, sej~ de 
conter preços internos através de uma concor
rêfida, que significa o produto lá fora mais 

. .o frete comparado com o produto aqui dentro, 
em bens ou em serviços, seja pela comple
mentçifidª-çie. Onde é que nós íamos buscar 
a diferença para honrar o serviço da dívida? 
Porque afinal, a mim me parece que nós não 

podemos fazer isso, não podemos ter uma 
pDlític:a industrial que este País fa:z por exigir, 
no nosso modo de entender, adotélda seletiva
mente, adotada paulatinamente, mas que este 
Pais está por exigir, na medida em que. eu 
sou obrigado a formar superávits anuais com 
oS quais eu siívo essa dívida. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - O cres.ci
mento de vários paise_s asiáticos, e na América 
Latina, talvez o modelo de mais internacio
nalidade seja o Chile, percebeu~se _com o cres
dmento simultâneo de exportações e impor
taçõe_s. 

O SR. MÁRIO COVAS - É verdade. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Porque a 
impo~~~o é um custo que se reflete na expor-
tação. Então, na medida em que se estabelece 
restrições de importação também se diminui 
o dinamismo das exportações. O que o Brasil 
deveria fazer é c;rescer, um crescimento dos 
dois itens: crescimento das importações e 
cresdmento da?_ exportações. Isso é pe"rfeita
mente fativel, está sendo feito por todos os 
países que tem urna orientação econômica 
aberta, ao invés da orientação económica fe
chada que nós temos. E será ou não expan· 
sível a exportação brasileíra_. Ela signifiC:a-1 0% 
do PIB, talvez urn pouquinho mais. Isso con
trasta com uma média de 15% na América 
Latina. urna média de 30% na Ásia, e 35% 
na Europa. Então nós não somos realmente 
um País voltado para a exportação, somos 
voltados para o mercado interno. 

Segundo, haveria possíbilidade de. atrai( ca~ 
pita is externos· voluntários significativamenté 
para empréstimo; empréstimo propriamente 
dito as possibilidades são poucas, para capital 
de risco as possibilidades são muitas. Basta 
dizer que a Espanha recebeu o ano passado 
9 bilhões de dólares de investimentos diretos. 
Mas digamos que a Espanha não seria um 
modelo para nós factível, porque está integra
da no Mercado Comum Europeu, ou vai-se 
integrar. Mas tomemos a Indonésia: recebeu 
4 bilhões de dólares, e é um país que não 
tem nada a mais favorável que o Brasil, é me-_ 
nos atraente· que o Brasn. Ta"Iwari recebeu ... 
Taiwan não, Taiwán é um grahde exPortador 
de capitais, tem 76 bilhões de dólares de reser
vas. Tailândia recebeu 2 bilhões e 300 milhões 
de dólares. O misero Chile recebeu 1 bilhão 
e 700 milhões de dólares, 

Há uma massa internacional de capitaJs, 
principalmente japoneses,_ disponíveis para in
vestimentos diretos. E aí se cria o círculo vir
tuoso._ Entram- esses capitais que seJVem a 
um tempo para prover divisas para o paga
men.-;g de dívidas e para estimular expOrta
ções. Isso cria um círculo virtuoso, porque aí 
voltam também os c~pitais de empréstimo. 

Nós estamos num ciclo vicioso. Ao adotar
mos Uf!'Ja postura moratorial transformarmos 
isso num caso nacional, o dela é vicioso. 
Anund:imos que não va-mos pagar, que que
remos renegociar, que nós é que temos que 
ditar as condições de renegociação, não en
tram os capitais de risco, diminui a possibi
lidade de você financiar a dívida e tôrnam~se 
maiS relutantes os capitais de empréstimo. 
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Então, temos de passar do cido vicioso para 
o circulo virtuoso. 

O SR. MÁRIO COVAS ~ No meu modo 
de_entender, o caso nacional não é tentafrriOs 
equacionar o problema da dívida. É a paralisia 
do desenvolvimento. Isso é um fato real. É 
evident.e que este Pafs pode aumentar extraor
dinariamente a sua capadaade de troca. É 
evidente. 

Acabei de dizer que ele contribui com ape
nas um p·or cento da troca mundial. Mas, neste 
instante, o ajuste interno, p·oi ex'êinplo, no·que 
se refere a uma política industrial, é extrema
mente dificultado pelo fato de que, anualmen
te saem 10 bilhões de _dólares. Isso é indis
cutível. 

Acho que são coisas que caminham conco· 
mitantemente. Mas se não formos ·capazes de 
equacionar igualmente o problema da dívida 
externa, não seremos capazes de equacionar 
um problema de abertura seletiva que possa 
significar uma troca e, conseqüentemente, até 
uma participação maior do Produto Interno 
Bruto ·no· sistema de troca. Tradicionalmen~ 
se faz isso <::om-essê ·objetivo. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Senador; sai
raro, no ano passado, 1 O bilhões de dólares. 
Quanto disso para juros a bancos privadoS? 
Seis bilhões, provavelmente. Seis a sete_ bi
lhões. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não, eu acho que 
não. 

Né1o, Sr. Senador, pagamos 11,2 bilhões em 
serviços relativos .ao ano passado. 

_QS]<. ROBERTO CAMPOS ~.Nós pag~
nioS 11,2 bnhões a tudo. Isso sjgnifiça Banco 
Ml,l_~dial, significa Banco lnteramericano, sig~ 
nifica (inaudível). 

-o SR. MÁRIO COVAS-:- Não, nós pagamos 
o Saldo do ano anterior! lsso_totaliza 14,7 bi
lhÇies. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Senador, V. Ex:' prometeram no Inicio do de
bate -algo emocionante e n,ãÇJ algO emociOnãl. 
Portanto para estim~.:~lar esse exercício de inte
ligência, eu gostaria que tivéssemos Un1a Se
qüência nas inteÍveitç;õ_es. Eu pe'rdiria ao Se
Tfãâor Roberto éampoS que condúisse as 
suas manifestações. · 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Já conduí. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Sãõ essas? E asseguro õ direito de resposta 
a V. Ex., Parã qUe depois nós possamos· ouvir 
as 'oUtras· il1.terpelaÇões. 

- O SR. MÁRIÕ CovAs - C~m ~eiaÇão a 
certeiS problemas colocados, acho ~e acordo. 
No que se refere a. uma ~ertura. s~et.iv.a,_ a 
uní aumento das trocas no cor:nérdo _mundial, 
lião há a menor dúvida d_e que um esforço 
nessa direção tem que ser feito; não hâ a me
nor dúvida de que, na medida em que sejamos 
capazes de incQrporar a modernização tecno
lógica, seremos_capazes de exportar mais; não 

0 SR. ROBERTO CAMPOS _ Quài-lto é bá dúvida de que a atração, ·no que ·sé refere 
que 0 Ministro Ma:ílson da Nóbrega obteve de a capitais de risco, é tremendamente impor-
dinheirO novo? 5,2 bilhões de dólares. tante. - -- , 

DivergknOS quanto à impoft:ânc!a e ao signi-
0 SR. MÁRIO COVAS - Nós fomos a 14 ficado que a dívida externa tem dentro desse 

no ano passadol contexto. Para o Senador Roberto Campos pa-
O SR ROBERTO CAMPOS_ Quatorze in- rece que a dívida externa não tem nenhuma 

cluem royalties, incluem 05 atrasados de 1987, importância dentro do processo que possa, 
da moratôria (inaudível), inclui uma série de de alguma maneira, inviabilizá-lo ali retardá-lo. 
desastres. Na realidade foram 6 bilhões de Na nossa visão, ela tem uma significativa 
dólares. Quanto é que 0 Ministro Mru1son obte- importância e, na medida em que esses outros 
ve de dinheiro novo? 5,2 bilhões de dólares. - objetivos tenham que ser perseguidos, é igual-

mente necessário que Se equacione esse pro-
o- SR. MÁRIO COVAS :...._ Que foi o que blema. 

respondeu pelo ano anterior. O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
O SR. ROBERTO CAMPOS _Então, nós Com a palavra o Senador Jamil Haddad. 

não pagamos. Nós recebemos dinheiro para O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente, 
pagar os juros dos bancos privados. caro colega Mário Covas, às vezes, um fato 

O SR MÁRIO _COVAS- Não me diga isSO. é"~observado sob várias éticas. Na minha ótica, 
Nós pagamos sim. Nós acrescentamos 19 bi- O 'qd:e faltou, na realidade, a V. Ex', foi um 
lhões de dólares nas nossas reservas. pouco mais de emocionalidade, porque a mim me "dói, como médico, ver que relacionado 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Mas isso é com 0 problema da dívida externa, nós, hoje, 
6timo. Exatamente. Em vez de pagar os ban- somOs viCe-campeões em termos de lepra no 
cos privados, acumulamos reservas. O que mundo, temos a volta da malária, inclusive 
acho ótimo. em--Curitiba e em Manaus. Temos os mais 

O SR. f'.1ÁR.IO COVAS -Mas não foi isso altos índices de tuberculose novamente no 
que aconteceu, não. Nós pagamos mesmo. nosso País. E eti ficaria fãJãndo mais meia 

hora aqui sobre índices altamente alarmantes 
O SR. ROBERTO CAJ\'\POS -- Pagamos em termos de política de saúde. 

mesmo, mas com empréstimos. Outros em- Mas tenho uma visão também radicalmente 
préstimos, dinheiro novo. contrária," porque quando se fala em mora-

O SR. MÁRIO COVAS....:.. Náo, Sr. Senador. t0r1a, o que houve, na realidade, não foi mora-
Nós pagamos 11,2 bilhões relativos ao serviço tória. É preciso que a população brasileira sai-
da <liv:ida. Os 5 bilhões correspondentes ao ba-e V. Ex• sabe disso, nobre Senador Milrio 
ano anterior não estão incluídos nesses 11. Covas - que o que houve foi falência. 

Se tínhamos que pagar uma média de 1 
bilhão e 200 ou 1 bilhão e_ 300 de dólares 

c mensais ·e num determinado momento esse 
superávit ficou em 150 ou 200 mühões, não 

· havia-como pagar. Isso é uma realidade histó
rica. A partir do momento que o superávit che
gou novamente a 1 bilhão e 200, pagamos 
tudo e mais alguma ·coisa. 

E agora, neste momento, ve.mos a euforia 
do Ministro da Fazenda ao receber 600 mi
Jti.ões de dÓ!_ares do Japão que liberou 3 dias 
d~pois 1 bilhão e 200 milhões para pagamen-
to do serviç:o_ da dívida. · 
· Matemática é dêrida pOsitiva. Não adian
ta·m as- fórmulas. Em Matemiltica; tanto menos 
iant_o é ti:!ilto e acàbou. 

QUero diier a V. Ex' 'qUe esse problema da 
dívida externa é -o causadOr, hão só no Brasil 

-~ Viin~QS _agora na Veriezuela - _e se não fÕr 
tratado com seriedade e com medidas que 
visam o interesse da população como um to
do, nós podemoS ver o que Vimos, infelizmen
te, lia veneiueta, o estouro da boiada. 

E para nós. do Partida Socialista Brasileiro, 
a visão é radicalmente contrária, porque fize
mos um levantamento ... Quero pedir a V. EJr 

· que~ Se eleito Presidente da República, mande 
fazer imediatamente uma ·auditoria da dívida 
externa braSileira. A Constituição preceitua. 
Nós sabemos. estão ai o Presidente e o Relator 
da Comissão. Como membro da ComisSão 
da Dívida Externa, nz um requerimentO de in

. formações ao Banco Central sobre Os cOntra
tos realizados de 1970 a 1986 na dividá exter~ 
na brasileira. Disseram-me que era impossível, 
porque·eram milhares de contratos_, 

Posteriormente, declararam que ta1vez nu
ma amostrag"em pudessem dar ãlguma coisa. 

Infelizmente: ião decorridos 2 anos e meio 
e não tive nenhuma amostra grátis de medica
mento. Quero dizer a v: EX que atráves dessa 
dívida externa devem existir fatos extrema
mente graves. Te mos informações_ de que o 
Brasil pagou os juros mais altos da dívida em 
todo o mundo. 

É ·preciso primeiro ver o que devemos t: 

que tipo de contratos fizeram para que Chegás
semos a esse tipo de divida V. Ex' colocou 
com muita proPriedade, do ponto de vista pes
soal e do seu Partido, colocou com muita lógi
ca, colocou com muita clareza, não deixou 
dú'!idas a respeito do pronuncimento. Quero 
me congratular com a sua colocação, dentro 
do seu programa, e pedir a V. Ex• qu_,e, _se 
eleito Presidente da República, para satisfação 
e gáudiO da população brasileira, mandeJazer 
uma auditoria nessa divida externa. 

O SR. MÁRIO COVAS- Recebo com muito 
entusiasmo a sugestão, mas quero dizer que 
lá f!O art. ~O dos Atas das Disposiçõe_s T ransi
tórias nós escrevemos- na Constituição que 
o Congresso_ Nacional deve fazer isto. Aliás, 
fixamos até prazo; dentro do período de um 
ano o· Congresso Nacional deveria fazer uma 
auditoria, no que se refere aos parâmetros da 
dívida. Acho que todos nós somos co-r"espon
sáveis por isso. 

É verdade que esta Comissão, de alguma 
forma, exerce esse papel, mas a determinação, 
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na Constituição, é ao -Congresso como urrt 
todo e não ao Senado em particular. 

De qualquer maneira, quero agradecer a 
V. ExtTalvez numa próxima oportunidade, de
pendendo do meu borritmo, eu possa colocar 
um pouco mais de emocionalidade no fato. _ 
Em geral, sou acusado exatamente disso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos-Chiarelli)
Nada mais, Senador? (Pausa.) 

Tem a palavra o Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Mário 
Covas, acostuméi-rhe e tive a honra de conhe
cer, ao longo de minha vida pública, como 
Deputado Federal, nos anos de 1954 a 1969, 
os homens públicos deste País. E V. Ex", por
que fomos colegas nos anos 60, eu acompa
nhava de perto o trabalho e a seriedade de 
V. Ex" na Câmara dos Deputados. 

Coincidentemente, pertencíamos ao mes
mo clube, o _clube dos cassados, onde tivemos 
nossos mandatos e direitos políticos suspen
sos. Mas continuei a acompanhar V. EX como 
administrador da cidade de São Paulo, que 
é o 4" Estado do Brasil. 

Pela sua competência e, acima de tudo, se
riedade no trato das coisas públicas, o povo 
de São Paulo deu a resposta nas urnas: V. 
EX, o Senador mais votadO deste País; se não 
me engano, oito milhões e tanto de votos. 

Estou falando aqui como companheiro de 
outro partido. Tenho certeza absoluta de que 
o Brasil, amanhã, ficará bem aquinhoado, se 
por acaso V. Ex" - eu posso até não votar 
em V. Ex•, tudo indica, -eleger-se Presidente 
deste País, cujos problemas V. Ex" conhece. 

Senador, eu_ queria fazer algumas pergun
tas. No Brasn, no meu entender, as pequenas 
e médias empresas estão todas quebradas, 
sem exceção, e- vivem, às vezes, de teimosas 
que são e pelo beneplácito das grandes. 

Sabemos muito bem que em países como 
a Itália e aos países asisáticos, a pequena e 
a média empresas são a espinha dorsal da 
economia desses países, e acho que no Brasil 
também. 

Pergunto como V. Ex' encara o artigo da 
Constituição, aprovada agora, com referência 
a investimento e remessa de lucros no Brasil. 

O SR. MÁRIO COVAS- Creio que, qUciii.tO 
a este aspecto, a Constituição brasileira não 
inovou. Creio que ela, Praticamente hauriu da 
Constituição anterior, ou da legislação, um tex
to relativo ao capital estrangeiro que me pare
ce absolutamente equânime e bastante razoá
vel. Ela coloca no texto - e creio que não 
vou repetir com exatidão, mas certamente me 
aproximar do texto, o seguinte:. "o capital es
trangeiro ingressará no País no_ interesse na
cionaJ". Ora, evidentemente, este é wn pressu
posto com o qual todos concordam; "estimu
lado o seu reinvestimento", ou seja, preferen
cialmente, que o resultado da riqueza produ
zida signifique novos investimentos. E "regu
lada por lei a remessa de lucros'.'. Este é, rigo
rosamente, o artigo que trata _de capital estran
geiro na Constituição. 

Há uma inovação, no que se refere a capital 
estrangeiro, e a única inOvação real que a 

COnSb1Uição traz a respeito do capital estran- · 
geiro é a presença dele no que se refere ao 
Conselho de Empresa. Vejo esse assunto mui
to discutido. 

Portanto, se dá à empresa de capital estran
geiro o tratamento de empresa convencio~al 
e se diz _que há entre elas algumas que sao 
de capital nacional, o lógico seria até dizer 
O :Contrário- mas, qualquer que seja a defini-
ção, o que se está dizendo é que o que é 
br~nco-·ê branco e o que é_ preto é preto. Não 
há nenhum inconveniente em dizer que uma 
empresa que é capital estrangeiro é de capital 
estrangeiro. Eu não acho que isso, de qualquer 

-inaneira possa representar qUalquer discrimi
nação. À época, e posteriormente, alguns críti
Cos -da -Constituição salientaram esse aspecto 
como um aspecto, digamOs assim, limitador 
ou de alguama maneira constrangedor do ca
pital estrangeiro. A mim não me parece, de 
forma nenhuma, constrangedor. 

É que, a rigor, até para se poder ~stabelecer 
determinados parâm~tros, c_omo uma politica 
industrial que preveja o mecanismo de tro~a 
mais aberto, uma abertura maior da economta 
à competição internacional. Até para isso, P.re
cisa se_ oferec_er para as empresas de cap1tal 
nadonal certas drcuristândas de qualificação 
de mâo-de_-obra, de obtenção de capital de 
giro, de fomedmento de capitais de longo pr~
zo; etc., precisa-se oferecer à empresa de capt
tal nacional condições de concorrência real. 
Isso nao sifnifica nenhuma restrição. A meu 
ver, há apenas um setor onde se estabeleceu 
uma restrição, que é uma novidade, que é 
o setor ligado à mineraçãO. E ainda nesse 
setor, ·nas Disposições Transitórias se diz que 
se a produção for verticalizada, continua quem 
está, ou seja, se o País pode fiXar isso para 
a empresa privada brasileira, se ele pode fixar 
isso para a empresa estatal, não há razão por 
que não possa fixar isso para a empresa de 
capital estrangeiro. 

De forma que a mim me parece que o texto 
da Constituição é enxuto, reflete aquilo que 
seja necessário e orienta segundo parâmetros 
que me parecem absolutamente corretos. Lei 
de remessas de lu..cros este País _sempre teve; 
seja no período anterior a 64, seja no período 
posterior a 64, sempre t~ve uma lei. 

-Estiriiülar o reinves_timento, parece-me algo 
positivo e admitir o ingresso do capital ou até 
estimulá-lo nessa direção, no interesse nacio
nal, é algo com o qual todos concordamos. 

De modo que o texto, em si, parece-me 
perfeitamente qualificado para a Constituiçã 
oque se fez, do ponto de vista de restrição 
ao capital estrangeiro na área de mineração. 
Mas, ainda assim, estabeleceu lá, nas Diposi
ções Transitórias uma válvula. 

O SR. NEY MARANHÃO - Se~ador Mário 
Covas, V. Ex! não acha que nesse trabalho 
que vamos fazer agora para enquadrar esses 
artigos da Conslituição em leis ordi~árias, nós 
não pocüamos dar melhores corydições?_ E~tou 
lhe fazendo esta pergunta, porque trouxe da 
China Continental as leis sobre reinessas de 
lucia e capital estrang€üo, que, no Brasil, no 
meu entender, nesse trabalho agora do enqua
dramento nas leis ordinárias, podíamos me-

lhora.r, dar melhores condições, principalmen
te ao pequeno e médio empresário com refe
rência a essa lei e vou mandar para V. Ex' 
O texto, aliás eu trouxe em chinês, em inglês ... 

O SR. MÁRIO COVAS- Pequena e média 
empresa estrangeira? 

O SR. NEY MARANHAO- N_ão. P.ara_inVes
timento dO peqUeno e médio emPresário no 
Pais. 

O SR. MÂR[Q COVAS --Ah~ perfeito. 
Capital de em'ptéstimo ou ~e fny~tim~~to? 

O SR NEY MARANHÃO- De empréstimo, 
· de investimento e asjolnt-ventures. que é mui
to importante. 

Estou lhe dizendo isso, Senador, porque es
tive em visita à China Nacionalista e senti isso 
lá. Passei quinze dias, fui recebido pelo Gover
no e o que muito me estranha- V. Ex• precisa 
ver.,...-- _quando o Brasil rompeu relações diplo
máticas com a China Nacionalista, os países 

· lndusttializados o que fizeram? Mantiveram os 
seus escritórios comerciais. Como para o Con
gresso, naquela época- nós _aqui não éramos 
"ouvidos e nem cheirados", na época de 76, 
do regime militar- si~plesmente romperam 
relações diplomáticas, achei muito certo, pois 
tínhamos que ter relações com a China Conti
nental, um país com um bilhão _de habitantes, 
com outra potencialidade. Mas, o que fizeram 
os Estados Unidos, a Alemanha e a França? 
Mantiveram o escritório comercial em TaíWa-n, 
e nós, não. Nós rompemos, simplesmente, 
com tudo, sem nenhum vínculo comercial. 
No ano passado, Senador Mário Covas, atra
-vés da Costa Rica, do Uruguai da Venezuela 
negociamos e_ continuamos negociar com 
Taiwan. -

E quanto foi o comércio do ano de 1988? 
Mais de 700 milhões de dólares, Senador 

e este ano vai para mais de 1 bilhão de dólares. 
Convers_ando com os pequenos e médios 

empresários em-Taiwan, fiquei sabendo que 
o pequeno empresário tõmeça o seu negócio 
com 200 mil d6Iãies a 1 milhão de dólares, 
e o médio empresário de 1 milhão a 4 milhões 
de dólares. Eles conhecem tudo do nosso 
Pais. Eu, por exemplo, fiquéi surpreso com 
esse problema da zona de exportação, eu fi-

- quei surpreso em Oxum, aquela cidade onde 
tem as áreas de exportação em Formosa. Tu
do que se relacionava sobre o Porto Suape, 
Pernambuco_, meu Estado, detalhes que e_u 
não sabia. Eu vi o filme; eles conhecem tudo. 
Querem investir nesse País. Fíquei muito entu
siasmado, tive até uma emoção quando eles 
dtarãrri e disse: Olha, ·s-enador, o Brasil é o 
melhor país do mundo que rec_ebe as Colónias 
estrangeiras. Haja vi§ta que, na Segunda Guer
ra Mundial, onde_ as três colónias principãls 
que temos nesse País, econômica e financeira
mente foram os três países que o Brasil lutou 

-na guerra. Por isso .9. Governo _brasileiro não 
perseguiu, não chantageou e não colocou em 
campO de concentração - disseram eles -
como o americano fez com o japonês. Nós 

·queremos investir, nós queremos é nos asso
ciar, não queremos fazer empresa, nós quere
mos nos associar ao pequeno e médio empre-
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sário - eles têm um medo muito grande de 
grandes empresários; não têm 16 empresas 
grandes em Taiwan. pequena e rhédia, porque 
eles dizem: o Brasil, Senador, nós queremos 
nos associar ao pequeno e médio empresário, 
nas Jaint ventures, porque os Srs. têm a terra 
e_ a matéria~prima, nós temoS--a técnica e o 
dinheiro. Mas da maneira como está esta lei 
aprovada pelo Congresso - por isso que eu 
peço a V. Ex" que a veja com atenção, candi· 
dato à Presidência da República e vamos fazer 
aqui um trabalho- pelo menos para facllitar 
o pequeno e médio empresário porque, no 
meu entender, no Brasil, o grande empresário, 
o Governo brasileiro, já deu muito guarda~ 
a que ele fica no sol e no sereno que não 
quebra, agora, o peqUeno e o médio estão 
todos quebrados. Era essa resposta que eu 
queria dar a V. Ex• 

O SR. MÁRIO COVAS- Isso tudo é um 
paradoxo. Quando examinamos a lei, por 
exemplo, imposto de renda incidente sobre 
juros ou sabre dividendos chegamos a para~ 
doxo. No Governo Geisel, o imposto de renda 
sobre dividendos cobrava 35% da empresa, 
evidentemente, e 25% de imposto de renda 
na fonte na hora da remessa. Sobre os juros 
pagava 25%, em outras palavras; você tinha 
investimento e você convidava esse investi~ 
menta a trazer dinheiro em empréstimo e não 
a ficar aqui. Logo depois, ainda no Governo 
Geisel, se baixou o Imposto de renda sobre 
o juro para 3,75%, o que criou o seguinte 
paradoxo; a empresa que estava instalada 
aqui, se pagasse o dividendo, ela pagaria 35% 
na origem, porque é despesa da empresa, e 
mais 25% de imposto de renda; o juro, passou_ 
a pagar 3,75% aqui, e o Governo americano 
cobrava os outros 21 ,25%, lá, por um acordo 
de complementariedade da tributação, Isto va~ 
ri ou, desde o Governo QeiSel-até- o final -dO 
Governo· Ffgueiredo; em ·valores ·que ·chega.; 
ram no pico básico a 1,75%. Lógico que você 
tem que-estimular mecanismo como esse,-ín· 
dusive mecanismos dejoint ventures, de asso· 
ciação, alguma forma de proteção à empresa 
nacional tem que ser dada, para que esses 
mecanismos não sejam predatórios, mas eu 
acho que é perfeitamente possível. Acho que 
mais hoje; vai~se cbnsOlidando no mundo um 
grupo de empresas pequenas que são uma 
associação de cérebros. No instante em que 
o problema da tecnologia se põe, até de forma 
mais nítida que_ o problema patrimonial, em 
que o controle efetivo da empresa sai da área 
patrimonial para entrar sobre o controle tecno· 
lógico, a sua tentativa de atração de empresas 
desse tipo, tendo em vista absorção da tecno
logia, é muito importante. Em empresas es
trangeiras é perfeitamente possível você nego
ciar, no sentido em que sua instalação seja 
acompanhada de desenvolvimento tecnológi· 
co, aqui, e não lá fora. De forma que no caso 
da pequena e média empresa, eu não sei 
quanto ela representa em termos da riqueza 
global produzida, mas certamente, do ·ponto 
de vista de número de estabelecimentos e d_e 
emprego oferecido, é um percentual brutal. 
E a própria Cort.Stituição preconiza mecanis-

mos de estímulo.e até de subsidio à pequena 
e média empresa. 

De forma que me parece perfeitamente pro· 
cedente a preocupação de V. Ex~ 

O SR. CARLOS CHIAREDJ (Presidente)".::.. 
Senador Pompeu de Sousa, V. EX" tem a pa
lavra. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Meu caro 
Senador MáriO Covas, atê agora procurei re
frear os meus emocionaHSmos, os meus des
temperas emocionais. Lamento apenas que 
o frigidíssimo coiega que tanto condenou esse 
destempero se tenha ausentado, porque acho, 
meu 'car_o_ companheiro que, na "verdade, a 
capacidade que tenhamos de nos, mais do 
que nos emocionar, indignar contra as indigní· 
dades que se cometem contra esse povo, 
quanto maior for a nossa capacidade de indig
narrno~nos tanto melhor, porque as indigni· 
dades que têm sido feitas contra o nosso povo, 
realmente, não tem limite e nem tem padrão 
em parte alguma. 

E a expOsição de V. Ex• - aliás tão mode
rada- realmente _acentua isso, quando, com 
exemplar frieza, acentua o destempero, o des
nível gigantesco entre a nossa capacidade de 
produzir e a nossa incapacidade de distribuir. 
-PerQunto-lhe: isso não virá exatamente de 

uma equação, cuja simplicidade é alvar? E 
é a seguinte: quanto mals produzirmos ~ique~ 
za, a tã.nto maís baixo CIJStO, tanto maior para 
quem se beneficia da riqueza. Parece-me alvar 
esse fenómeno, e é isso que a nossa popula
ção, o no·sS:OlJõvo e o nosso Pais tem sofrido 
ao longo do tempo. Daí haver os frigidíssimos 
companheiros nossos, que advogam quanto 
mais capital estrangeiro tanto mais hberdade 
de entrar e tanto rnais liberdade de _sair, neste 
País, melhor para eles e não para nós, porque 
aí tanto maior será a nossa capacidade de 
produzir com a nossa incapacidade de distri~ 
butr-: e·este--pevo-te-m SidO rearmetrle ·rebat.:: 
xado, quer dizer, há urna condição subuma
nidade. Entâo, é em nome da humanidade 
que nós deyemos nos indignar. 

Mas de tudo isso lhe pergunto: quer fenô
meno político está por trás disso e V. EX' o 
expôs exemplarmente - ao longo de cento 
e tantos anos? Eu diria que ele está, talvez, 
aoJongo de 489 anos, em que este País tem 
sido colonizado, quer dizer, naquilQ que_ costu
mo chamar "síndrome de outorga", que con~ 
siste no seguinte - é outra equação simplis
sima do Poder - o Poder e nessa entidade 
coloco o pode económico e o poder polftico 
como poder político, como -o braço executório 
do poder económico tem colonizado este País 
de fora para dentro e, até, de_ dentro para den~ 
trO, também, na base dessa equação. E a base 
dessa. equação consiste no apassivamento do 
nosso povo: quanto menos o povo adquira 
a consciência de povo e de maioria e se ele 
é a grande maioria esmagadora do País, ele 
pode assumir o poder Se"Eile tiver a consciência 
de que é povo e não rebanho. 

Daí este Eaís tem sido sistematicamente co
lonizado naquilo que chamo de "síndrome de 
outorga", O páder sempre que percebe que 
há uma pequena desconfiança num setor 

mais o_u rnenos considerável _e que ele talvez 
tenha.direito a alguma coisa, concede-lhe uma 
migalha daquele direito. E, por este povo ter 
sido educado para ser passivo e dependente, 
ainda agradece de joelhgs. lsso _geroU e.sse 
mal histórico-cultural, que V. Ex" tão bem ex
pós, e que tem a sua culmii1âncía na formu
lação polftica, quer dizer, da doutrina, da ideo
logia do populismo, qúe tem como mais alto 
expoente a figura do Sr L Getúlio Dornelles V ar~ 
gas, o "pai dos pobres". Digo isso com a indig
nação de quem vem se indignando desde os 
14 anos de idade, em 1930, porque até freu· 
dianamente significativo é o pai dos pobres; 
e o pai e o pai é aquele que pode dar o bom~ 
bom ou a chinelada "na bunda" do povo, e 
o povo quando não recebe a chinelada ... , mas 
um bombomzinho ainda agradece, ainda cha
ma o benreitor de pai dos pobres; um bom~ 
bomzinho daquilo que seria o seu direito e 
não um bombomzinho, mas as condições de 
vida. 

Esse populismo, meu caro Senador Mário 
Covas, consb1ui a fOtrria rriais velhaca de trai
ção do povo, porque é a apassivação do povo 
permanentef!lente; porque quanto mais pater
nalismo tanto mais fllialismo e dependência. 

Então, meu caro Senador, eu, com-o seu 
correligionário, como ardoroso e emodonal 
partidário da sua candidatura - estamos cer· 
tos que vamos ganhar inclusive - dig_o, a 
nossa missão, a missão a que venho me dedi
cando desde 1930 - V. Ex' aindá- não era 
nasddo ... 

O SR MÁRIO COVAS__: l'iaO, in[elizmente 
era. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - O nosso 
querido companheiro, meu Líder no Senado, 
nasceu quando cheguei com 15 anos ao Rio, 
mas eu recuso o adversário.( risos.) Vamos fa~ 
zer dessa campanha, a campanha da despo
f.lulilaç-ãa-àes-te- País, -para-que--esse -povo -ad~
quira a consciência de povo; porque enquanto 
nós não f~rmos desse_ povo um povo, não 
teremos neste País um país soberano. 
V. EX' concorda com isso? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiaieDi) -
Senador Mário Covas. só (lueria razer uiTi re
gistro aqui, depois da palavra emocionánte 
e omodonada do Senador Pompeu de Sousa 
- figura admirável. Realmente fiquei cons~ 
tando um faro, que ele falou muito na _campa~ 
nha: é que já temos um PSDB mo_derado e 
de radicais também, por temperamento. E, 
agora, V. Ex" responda essa equação do ''bom~ 
bom e do bumbum", af. (risos.) 

O SR. MÁRIO COVAS - Não há a menor 
dúvida. Há uma responsabilidade nisso e essa 
responsabilidade é das elites. Afmal, foram es
sas elites que comandaram esse País ao longo 
do tempo e foram elas que fiZeram as regras 
do jogo em todas as oportunidades. De forma 
que elas são as responsáveis pela situação 
em que estamos hoje. Afinal, é o corolário, 
volto a insistir de uma criação permanente 
de riquezas, a níveis até altos, e pela perma~ 
nente incapacidade de transformar isso em 
bem coletivo. 



Junho de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)-Suplemento TerÇa-feira 27 45 

De repente, você entra em alguns oásis, on
tem estive em um. lá, na terra do Seriadoi 
Chiarelli, estive em Novo Hamburgo-e, portan
to, no Vale dos Sinos, onde estive há 20 anos 
e voltei agora e Y1 uma' coisa completamente 
diferente. Montado em cima do quê? 

O SR. PRESIDENTE (Cario_s Cbiarelli) -
Não precisava agredir, afinal de antas ... ( risos.) 

O SR. MÁRIO COVAS- Montado em cima 
de_uma indústria, que nasceu menos do capi
tal do que do trabalho; montada em cima de 
uma indústria de bens de sátario - produz 
sapatos- e montada em cima de uma indús
tria ou de um investimento altamente intensivo 
em mão-de-obra. De forma que você passa 
pela cidade e não demora muito para reco
nhecer que ela é uma cidade diferente. E as 
cidades estão ao seu redor; você não vê misé
ria absoluta, você vê pobreza, você vê dife
rença de renda, mas você vê uma classe mêdia 
forte, você não vê grandes fortunas, você vê, 
enfim, uma distribuição muito mais bem feita. 

É paradoxal, porque você chega à conclu
são que, nesse período de 20 a-nos, esta que 
é a terceira tecnologia do mundo nesta área, 
hoje, só perde para Itália e para a Alemanha 
na indústria de calçados, e, de repente, você 
chega à conclusão ou tem a notícia que, em 
20 anos, eles passaram a exportar 1 bilhão 
de dólares e têm uma meta ainda, para a próxi
ma década, de aumentar essa exportação de 
um bilhão para 4 bilhões. 

Mas, de repente, vocé pergunta ou, sem se
quer perguntar, recebe a informação: exporta
mos para países como Estados Unidos, onde 
cada habitante consome 4 pares de sapatos 
por ano; exportamos para a Alemanha, onde 
cada habitante consome cinco pares de sapa
tos por ano; exportamos para o Japão, onde 
cada habitante consome quatro pares de sa
patos por ano, e vendemos alguma coisa no 
mercado interno, onde _o consumo n·ão chega 
a um par de sapato por ano por habitantes. 
Não vejo como possamos nos pieoc_upar com 
a exportação e esquecer que aqui se consome 
um par de sapato por ano. Lógico que as 
duas coisas têm que caminhar paralelamente! 
O que não dá é apenas equacionar o problema 
a nível do económico. A visão do meu Partido 
não é ess_a. A visão do meu Partido é a de 
que o económico é uma ferramenta para mu
dar o social - e até já não sei se já estou 
além dos limites que me impus, de emocio
nalidade. 

Acho que somos fruto de uma cultura extre
mamente autoritária, que nos coloca proble
mas como esse, onde a crença de que o salva
dor da Pátria vai aparecer se põe a cada instan
te, isso não vai acontecer. Se não fomos capa
zes de fazer a grande convocação ao exercício 
da cidadania dos 120 de milhões habitantes 
e incorporá-los ao processo participativo, efeti
vam.ente não vamos construir uma nação. Po
deinos elocubrar aqui sobre soluções de natu
reza económica, a partír dessa montagem ou 
até usando essa ferramenta, as conseqüências 
de natureza social, mas há uma dimensão polí
tica da qual não podemos abrir mão: é a de 

que precisamos fazer uma nação de cidadãos. 
Esse é basicamente o compromisso que ins
trui a ação_ do Partido que rep-resentamos. É. 
portanto, um compromisso de natureza de 
Governo. 

- O SR. POMPEU DE SOUSA - En1 vez elo 
uma nação de cidadãos, o que n6s teme. 
tiQq ~ y_ma nação de mão-de-obra e que o 
nosso_ frígidíssimo companheiro que argu
menta com números e mais números, ho
mem, gente para ele é número, e quanto maior 
for o contingente de mão-de-obra para ele 
e quanto menor for o quinhão desse. contin
gente, tanto melhor. Precisamos, como diz 
inesmo V. Ex", fazer uma naÇão de _cidadãos 
e não pura e simplesmente de mão-de-obra, 
força de trabalho. 

O SR._PRESIDENTE (Carlos chiarelli)
Com a palavra o Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, Senador Mário Covas, sou__suspeito para 
fazer qualquer elogio a V. Ex', mas, aprovei
tando a oportunidade e para que esse assunto 
fique esclarecido, peço a V. & que se mani
feste Sobre a política de conversão da dívida, 
que é um tema rigorosamente dentro do as
sunto de dívida externa. Até onde essa política 
de conversão-da dívida está concorrendo para 
o-aumento da chamada base monetária, emis
são, e, em últini.a anâlise, o relacionamento 
disso com a inflação, se está levando a aumen
tar a inflação, a alimentá-la, etc. 

O SR. M.Á.RIO COVAS -Os mecanismos 
tradicionais usados até agora na redução vo
luntária e que passam pelos_ mecanismos de 
conversão, seja ela formal ou informal, são 
extremamente complicados, porque estão 
transformando _dívida externa em investimento 
mais dívida interna. Isso não resolve a nossa 
situação, porque estou sendo obrigado a for
necer _o_s cruzados necessários para que esse 
investiniento- 5eja fefto. E só tenho uma ma
neira de fazer isso: ou emito moeda ou aumen
tO da dívida interna. Não é o único mecanismo 
que foi negociado. Foram negociados outros 
mecanismos, tipo over landing, que é a possi
bilidade de emprestar de novo_o dinheiro que 
estâ vencendo. A nós nos parece que, ou esses 
mecanismos são reeqUacionados, ou nos ter
mos em que estão não só não sào vantajosos 
como são inflacionáveis. 

o-sR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
<;om a ·palavra o S~n~d~r Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, 
sei que o Senador Mário Covas tem um com
promisso-de viagem ainda hoje, mas pretendo 
gastar menos que trêS ou qUatrO minutos. Se
nador Mário Covas, permita-me V. Ex! essa 
digressão inicial, e eu disse pela voz consciente 
de V. Ex:', evidentemente não com essas pala
vras que vou dizer agora, mas pelo significado, 
porque tenho acompanhado de perto a evolu
ção do PSDB - um partido que procura de
monstrar ao País que o crescimento social 
não pode ser um produto do crescimento eco
nómico, a mim me pareceu que a proposta 
_apresentada pelo nobre candidato a Presiden-

te da República e eminente COlega é um pou
co tfmlda em relação ao problema do endivi
damento externo, não tímida no sentido dos 
conhecimentos; ao contrário, os conhecimen
tos do Senador são profundos nil sua análise, 
M- percussão- de ordem interna e de or
~ fr*m,rtclonal. A velocidade é exigida nes
.; trlii.-.ento da dívida. Até se formos anali
...... -.iiwla que rapidamente - li o relatório 
doluttreSenador Fernando Henrique Cardo
ao, que faz: parte também do PSDB -, vamos 
encontrar algumas variações um pouco mais 
avançadas. 

Como V. Ex" disse, respondendo inclusive 
ao Senador Roberto Campos, e disse-o bem, 
o problema do endividamento está ligado ao 
crescimento interno. Quando S. Ex" faloU do 
problema da moratória, para mostrar que nã9 
havia esse cordão umbilical entre o endivida
mento e o crescimento ~xterno, S. Ex" esque
ceu de dizer a V. Ex-' que, mesmo durante 
a pseudomoratória que o Brasil teve, continua
mos pagando aos bancos oficiais. O Brasil 
deixou apenas de pagar aos bancos privados 
porque não tinha recursos. Mas é verdade que, 
durante a moratória, moratória que não existiu 
oficialmente, o Brasil continuou retirando re
cursos do seu crescimento para aplicações 
sociais, para pagamento dos bancos oficiais. 

Aí, portanto, quebra-se a tese do Senador 
Roberto Campos, quando diz aquilo que V. 
Ex? havia dito inicialmente. Há, evidentemente, 
sobretudo num País igual ao Brasil, o estabele
cimento de uma ligação entre o endividamen
to externo e o Crescimento. E querei demons_
trar isso é muito difícil, mesrriO para os econo
mistas. Nós dois não somos economistas; so
mos engenheiros. Dizem que os economistã_s 
podem discordar 80 por cento. Nós podemoS
discordar 100 por cento dessa coloc~ão feita 
pelo ilustre Senador. 

Evidentemente há uma Comissão do Con
gresso da qual eu até faço parte, que ainda 
está engatinhando - foi instalada há poucos 
dias - nesse trabalho, não diria de auditoria, 
mas de ver a legitimidade da dívida. 

Mas o S~nador tem algumas posições pes
soais que vão ter que ser aclaradas durante 
o decorrer do processo eleitoral, mesmo por
que não vai dar tempo para que o Congresso 
conclua os seus trabalhos. E há o trabalho 
do Senador FernaJ:ldo Henrique CardQ$0, o 
do Senador CarloS Chiarelli e de taritos ho
mens dessa Comissão, que já têm um plano 
bastante avançado. 

Veja V. Ex' umas colocaç:õe~-:-:- permita-me 
e desculpe-me se são setoriais, mas são im
portantes para que amanhã possa até dar o 
voto a V. Ex" Como V. Ex• vê a questão, diferen
teinente do que se deu em CartaQ-ena, do rela
danamento com os devedores, de país para 
país ou do grupamento de países? Seria a 
primeira indagação que faria a V. Ex' Durante 
uni determinado perfodo, o próprio Governo 
brasileiro se negou a participar e só queria 
participar de país para país, 

Em Cartagena isso realmente se deu tam
bém, mostrando, incluSive, os interesses dos 
devedores. Eles não queriam umã espêcie de 
cartel de devedores. Qual a visão do_Senador? 
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Essa negodação polftica qui:!-ccimo V. Ex~ diz 
muito bem, não pode ser apenas no campo 
económico, mas tem que ser política, tem que 
ter a sua vertente política- isso foi enfatizãdo 
várias vezes no decorrer da sua paJestra -
deve ser de pais a país ou nós devemos cons-
tituir, dentro daquilo que se procura, hoje, uma 
própria integração da América Latina em ter
mos políticos, económicos e sociais ou ela 
deve se proceder em bloco? 

O SR. MÁRIO COVAS- Sê 11áo- ftz r_efirên
da, certamente terei involuntariamente omi
tido. Mas acho que fiZ referênda, durante a 
palestra iniciaJ, durante as palavras iniciais, ao · 
fato de que não apenas nos parecia que a 
melhor das soluções envolvia a solução global 
e esta implicava na criação- de uma agência 
multilateral, sustentada pelos países ditos de
senvolvidos. 

Como de resto, o Brasil estimularia a forma
ção de agrupamentos de devedores, no sen
tido de tornar mais densa a solução. E vou 
até mais longe. Acho que fiz referência ao fato 
de que, na medida em que atuássemos como 
conjunto, criaríamos repercussões que se so
mariam à pressão das elites internas denfro 
dos países credores, no sentido de facilitar. 

É evidente que a posição do PSDB é de 
estimular a associação_ dos devedores, da 
mesma forma que imagina um órgão multila
teral, uma agê-ncia multilateral para a dívida 
que pudesse ser um interlocutor adequado 
para isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~o E em relação 
ao relacionamento com o Fundo Monetário 
Internacional? Costuma-se dizer que o Fundo 
Monetário Internacional tem hoje uma nova 
retórica, inclusive em· função do novo plano 
americano que está sendo apresentado. Mas 
o que temos visto ao longo do processo- é 
que o Brasil começou a se endividar, através 
do Decreto-Lei no 1312, de 1974, quando pela 
primeira vez se permitiu (jue o Tesouro Nado~ 
nal fosse avalista do então Departamento de 
Portos e Rios Navegáveis, que hoje não existe 
mais, sem que o Congresso pudesse tomar 
conhecimento, porque havia esse decreto-lei 
permitindo este aval. Posteriormente isso foi 
ampliado, numa modificação desse decreto
teL 

Mas o que nós assistimos, sem entrar no 
problema da legitimidade - daqui a pouco 
perguntarei a V. Ex" é que o Fundo Monetário 
Internacional busca sempre a priorização para 
os ajustes dos balanços de pagamento em 
relação ao crescimento económico, Qual a 
visão de_V. Ex• em relação ao Fundo Monetário 
Internacional? V. Ex", como Presidente daRe
pública, aceitaria os monitoramento do Fundo 
Monetário lnternadonal, aceitaria essa política 
ortodoxa do Fundo Monetário Internacional 
aqui, no Brasil? 

O SR. MÁRIO COVAS- Toda a condição, 
todos os temas que sustentei aqui apontam 
na direção exatamente inversa. 

Eu 9ostaria de fazer um pequeno parêntese 
em relação a uma afirmação feita pelo Sena
dor. Com relação ao Fundo, é evidente que 

na minha exposição, e na nossa proposta, há 
objetivos_ qu__e _até se. confundem, aqui ou ali, 
com determinados direcionamentos do Fun
do. Volto a insistir_ que comecei dizendo que, 
a partir de 1982, qUando a crise do México 
ocorreu, toda a pressão do sistema credor, 
via indusive Fundo Monetário Internacional ou_ 
ffieCimiSrrioS põr ele adoui.dos, cOm o objetivo 
de monitorar a dívida, foi no sentido de ajustes 
internos, sOb o argumento de que a crise não 
é de..iosolvência mas de liquidez. O sistema 
financeiro internacional daqui a pouco volta 
a emprestar à América Latina. Portanto, na 
medida em que tenhamos ajustes e novos 
emprésUmos, esse·s mecanismos se reequa
cionarão. Há uma porção de coisas que apon
tam a direção inversa. A própria articulação 
mundial, hoje, em termos de formação de blo
co-Estados Unidos; Canadá; possivelmente 
México;· o agrupamento do Mercado Comum 
Europeu, que se transforma inclusive em 
agrupamento politicamente uno; o COME
COM; os_ chamados tigres asiáticos etc. -
operam na linha de _que o sistema financeiro 
internacional, em termos de empréstimo, se 
encaminhe para essa dir-eçiío. 

De forma que nada faZ crer;_e_os fatos não 
o demonstraram após 82, que pudesse haver 
uma mudança nessa direção. Não há a menor 
dúvida, embora V. Ex" possa até ter concor
dãri<:ia em ·certos ajustamentoS Internos, de 
que há necessidade de uma abertura maior 
na economia, de que é preciso fo-rmular a 
exportação para que esta póSsa significar me
canismos de competição interna mais ade
quados, contribuindo para-a modernização do 
nossd· ·parque industrial. A exportação deve 
ser o sistema tradicional e até se deve fazer 
um esforço no sentido de aumentá-la, exata
mente para que se possa permitir um saldo 
maior de importações. Não se vê esse hori
zonte com a facilidade que vê o Senador Ro
berto Campos. Mais cedo ou mais tarde, uma 
pressão de natureza interna, nos Estados Uni
àOS, vai operar no seiltido de diminuir o déficit 
comercial que os Estados Unidos têm hoje. 
E os Estados Unidos representam, quero crer 
- não sei o número- exato - provavelmente 
mais de 1/3 das nossas exportações. Não pos
so-crer-que essa situação permaneça de forma 
eterna. Vai chegar um instante em que, inter
namente, nos Estados Unidos, vão-se criar 
condiçôes. Até porque hoje, a presença de 
capitais estrangeiros em setores até mesmo 
de comunicação, para eles uma novidade. 
Não creio que esta situação conjuntural possa 
permanecer. A permanecer assim, é evidente 
que podemos aumentar a nossa produtivida

-de,-que -o fato de importar significã íncorpo
ração tecnológica. É evidente que nesta déca
da nós nos atrasamos nesse terreno~e que 
talvez um dos mais dramáticos problemas seja 
a atualização, a incorporação de tecnologia 
nova. Sem_ dúvida, é passivei que o Fundo 
lhe diga isso. É possível que o Fundo lhe diga 
que é preciso incorporar tecnologia mais mo
derna, que é preciso exportar mais. O que 
rlão é admissível é que V. Ex' seja obrigado 
a expdrta:r maiS, apenas porque tem que cum
prir esse compromisso. V. Ex" tem que expor· 

tar mais porque isso faz parte do seu projeto 
de desenvolvimento e faz parte do seu projeto 
de _desenvolvimento porque expõrtar mais sig
niflc~ importar ma~s. significa especializar 
mais, signifk:a -ii ao extremo da tecnologia -dis
ponível naquele setor e absorver a tecnoJogia 
tal_qual ela está no extremo. Precisa-se de 
uma nova política industrial, não há dúvida, 
e é possível que o Fundo diga isso. 

O que não é admissível é que V. Ex' tenha 
alguém, seja ele quem for, a comandar a sua 
economia. A idéia de ajustamento mais finan
ciamento não vai ocorrer, porque os financia
mentos não Virãó _e porque o ajustamento nos 
levará a permanentes situações. de agrava
mento. Nós, nesta década, deixamos de cres
cer; portanto deixamos de movimentar, um 
mecanismo que, teoricamente, por um efeito 
de causação circular, seria capaz de permitir 
a recuperação do terreno lá adiante. 

Não há a menor dúvida quanto a isso. Se 
o Brasil é membro do Fundo, tem com ele 
determinadas rel.,_ções de_natureza financeira, 
não me parece razoável que este País tenha 
que assumir, seja de parte de quem seja ou 
não tenha que oferecer~ seja para quem seja, 
o comando das suas decisões quanto a seus 
eventuais ajustes internos. 

E o meu Partido sustenta que este País pre
cisa de ajustes internos. 

O SR.ITAMARFRANCO-Gostiuia de fazer 
apenas duas perguntas e encerrar, Sr., Presi
dente. Tieiía váriaS, mas sei do tempo do nobre 
Senador _Mário Cova_s. _ . · __ . 

_ _Esta perganta seria até desnecessária, mas 
gostaria de ouvir com bastante clareza a res
posta do Senador Mário Covas. V. Ext aCrê"dita 
ser legítima a dívida braSileira - e V. Ex-' é 
um profundo conhecedor de todos os seus 
aspectos de juros flutuantes, spreads, que o 
Brasil paga mais caro que a França, por incrí
vel que pareça - conslderando o endivida
mento feito à revelia àa Nação brasileifa, parti~ 
cularmente, do Congresso Nacional? Hôje se 
diz que 70% são para o setor público e 3'0% 
para o setor privado, podendo haver uma va
riação percentual ai. V. Ek', independente_ das 
conclusões do Congresso, - nós já sabemos 
quais seria- conside_~~_Jegítima_ essa dívida? 
Quer pagá-la? 

O SR. MÁRIO COVAS-· Quero pagar 9ela 
aquilo que me pareça, em primeiro lugar, ra
zoável,_ em função_ da sua existência. Açho_ que 
temos dispositivos para isso. O Senador F er
nando Henrique Cardoso e o Senador Carlos 
Chtarelli me traduzem a dificuldade que en· 
contranillO sentido de aprofundar- são _cer
ca de 300 mil empréstimos até onde sei :....... 
o percurso de cada empréstimo. 

A legitimidade ou não é alguma coisa difícil 
de se afirmar. 

É evidente que se cobrou deste Pais spread 
muito mais alto do que de outros. Pior do 
que isso, e eu dizia agora há poUco, é que 
não temos a segurança que nos pedem em 
relação à nossa economia, sequer quanto ao 
nosso montante de dívida porque ela depende 
de juros absolutamente variáveis. 
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Negar que houve emprt:stimos seria negar 
o óbvio. Nós precisamos dimerisionar- cám 
os recursos ·de que dispomos, aquilo que é 
devido ou aquilo que seria teoricamente devi
do. Além disso, devemos operar na linha da 
redução dessa dívida, dentro de parâmetros 
que, conduzidos segundo uma vertente políti
ca, possam permitir a este Pais retomar o seu 
crescimento económico e de uma vez por to
das, verificar se fazemos o nosso desenvol
vimento econômico. 

Dentro da linha de raciocínio de V. Ex", teria
mos que ir até mais longe. O nosso endivida
mento não começou em 1934. Este País, 
quando declarou a sua independência, teve 
que assumir urna dívida que Portugal tinha 
com a Inglaterra, para que esta reconhecesse 
a independência brasileira. São 2 bilhões que 
até há dez anos atrás não tinham sido inteira
mente amortizadas. Lá, na independênda, em 
1822, fomos obrigados a assumir uma dívida 
que Portugal tinha com a [nglaterra. E isso, 
tradicionalmente, veio, ao longo do tempo, se 
acentuando. 

Será legítimo esse fatO? Será que essa dívida 
é pertinente? Houve um determinado instante 
em que a correlação de forças de natureza 
mundial implicava, para que o Brasil garan
tisse a sua independência, que ele reconhe
cesse a dívida. Certamente, os que tiveram 
que tomar a decisão, naquele momento, to
maram nessa direção. 

Até onde é possível, hoje, dizermos que essa 
dívida não é legítima? Eu jogo esse jogo do 
lado do Brasil, sem dúvida. Não tenho a menor 
dúvida. Até para ficar muito fiel à crítica que 
me fizeram, estou tentando tratar o assunto 
da forma mais desemocionalizada possível. 
Entendo que devemos operar e temos os re
cursos para tanto, limitadamente, no sentido 
de fiXar o que é dívida real e, independen
temente disso, temos que operar em outra 
linha, ou seja, temos que operar na linha que 
possa permitir que essa dívida seja limitada 
a padrões e a parâmetros, que a dimensão 
de natureza política na consideração da dívida 
nos permite, vou até adiante. É perfeitamente 
legítimo, e a essa altura ficaria satisfeito, ou 
razoavelmente satisfeito, se conseguíssemos 
limitar a parâmetros de natureza financeira. 

Leio, nos jornais, que há duas semanas 
comprava-se cada dólar da dívida brasileira 
por 28 centavos. Isso não é reduzir 1 O% do 
valor da dívida; é reduzir a dívida a 1/3 ou 
a menos de 113. 

Se eu pudesse me armar de dólares, hoje, 
e fosse suficientemente discreto para fazê-lo, 
provavelmente em compraria a divida por me
nos do que 30% do seu valor, se fosse pos-sível 
não haver o sistema capilar de comunicação 
entre os bancos, de tal maneira que se sou
besse que comprei do primeiro sem que o 
segundo soubesse. É evidente. Se eu tivesse 
paciência suficiente para íf comprando ao lon
go do tempo,-de tal maneira que a minha 
compra não influenciasse sObre a lei de oferta 
e procura, seria possfvel talvez obter o total 
da divida por cerca de 1/3 do seu valor, 

Portanto, o credor reconhece isso. Ele já 
dimensionou que, do ponto de vista financeiro 

-porque a sua análise não foi política o paga
mento nessa dimensão é um pagamento que 
razoavelmente atende as expectativas hoje 
existentes do mercado mundial. 

O SR._ITAf\1\AR FRANCO- Sr. Presidente, 
vou fazer as minhas duas últimas indagações, 
buscando setorizar, para conhecer de perto 
o pensamento do Senador Mário Covas. 

V. Ex~ não está de acordo, por exemplo, 
que se pague a comitê de assessores de ban
cos devedores, comissões? 

O SR. MÁRIO COVAS - Nem me parece 
dívida. Nem incluo isso na dívida. 

O SR. ITAMAR FRANCO -A última per
gunta porque, como eu disse, a mim me pare
ceU um pouco timida a proposta ... 

-O SR. MÁRIO COVAS -Há certas coisas 
que, parece-me, esta Comissão já destacou. 

O SR IT Afv\AR FRANCO-:..._ São coisas ime
diatas que terão que ser resolvidas à medida 
em que se vai assumir a Presidência da Repú
blica a partir do ano que vem. 

Q SR. MÁRIO COVAS - O simples fato 
de V. Ex"_ ter considerado, publicamente, que 
eventualmente podia votar em mim, mostra 
que eu tenho que ter esse pensamento. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Mufto obrigado. 
v. Ex' Pei'rriítiria-e aí vai a última pergunta 

-que, numa negociação externa, as leis ameri
canas fossem' aplicadas? Por exemplo, no ca
so de contratos brasileiros, são as leis do Esta
do de Nova Iorque que regem os nossos con
tratos ili.ternacionais. V. Ex•, com o Presidente _ 
!k! República permitiria iSso? 

O SR. MÁRIO COVAS- Como Presidente 
da República não faria um contrato nesses 
moldes~Certamente não faria_um contrato em 
que a soberania do Brasil pudesse ser posta 
à pro'la nesses liniites. V. EX tem duas partes 
num contrato. É perfeitamente possível V. Ex" 
buscar um forum absolutamente neutro nes
sas cohdições, sobretudo, quando se trata de 
negociação de natureza internacional. Pare
ce-me razoável que se possa chegar a um 
grau de dependência, no que_s_e refere à nego
ciaçãci;e-a urri grau de pressão, que nos leve 
a esSa condição. 

Creio que a sua pergunta se refere ao se
guinte: exístindo_ um contrato nessas condi
ções, cumpriria essa claúsula?· A resposta, aí, 
é mais difícil de dar. E preciso analisar que 
tipo de conseqüências, em cada caso, ilão 
fazê-lo, traria. Seria muito mais fácil responder 
que nãó: mas não seria real. I:: preciso .. exami
nar,- caso a caso, que tipo de conseqüência 
urna atitude como essa traria. Certamente, o 
que V.-EX- Pode assumir como compromisso 
é que a sua posição terá sempre presente aqui
lo que, s_egundo a nossa visão, é o interesse 
nacional. Mas não dá para V. Ex", desde Jogo,
definir como, em cada caso, agiria com rela
ção a isso~ 

O SR. ITAf\1\AR FRANCO- Sr. -Presidente, 
rnui~o obrigado, muito obrigado Senador Má
do Covas. Nós só desejamos, Sr. Presidente, 
que;-com ess-a Comissão do Congresso Na-

dondl, não é1conteça o que ac_onteceu com 
o projeto que apresentamos hâ cerca de seis 
anos, aqui, no Senado, dizendo que todos os 
acordos internacionais deveriam passar pelo 
Congresso Nacional, que todas as reservas 
de ouro, antes de serem negociadas lá fora, 
deveriam sofrer o crivo dos Parlamentares bra
sileiros.Jnfelizmente, todos esses dois projetas 
ficaram adormecidos na gaveta de algum par
lamentar. 

Muito obrigado a V. Ex~ e ao Senador Márlo 
Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Essa Comissão~ que V.~ se refere é aquela 
do Congresso, não esta aqui, não é? Tenho 
certeza de que o Senador Mário Covas, por 
várias razões, está muito satisfeito com as in
dagações do Senador Itamar F rance, pelo bri
lho, pela pertinência e, sobretudo por-que, sen
do um homem franco, declarou a possibili
dade de votar. Eu sou seu colega de escola. 
Estou ouvindo. Estou me dando o direito de 
ouvir a todos, em caráter direto. 

O SR. MÁRIO COVAS_- Peço-lhe que não 
se constranja de examinar a hipótese. 

O SR. PRESIDENTE (Çar\os Chiarelli) -
-Vou ter que passar a palavra a éjlg~ém que 
possa fazer _um_argüição muito contundente. 
Vou pedir que ele seja extremamente polido, 
que tenha recato, cuidado e seja diplomático, 
porque todos sabemos da sua absoluta falta 
.de identidade com o candidato a Presidente. 
Passo a palavra ao Relator da Comissão, Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que é de 
outro Partido e não tem nada a ver. Não vaJe 
jogada ensaiada. 

O SR RELATOR (Fernando Henrique Car
doso)- Pelo menos prometo que não ensaia
mos. Mas é que já está tão dentro de çada 
um de nós o pensamento do PSDB, que vou 
me escusar de não fazer nenhum questiona
mento. Aí, sim, é que seria a demonstração 
de que houve um ensaio. Ao invés de fazer 
perguntas ao Senador Mário Covas, eu queria 
fazer apenas uma pequena reflexão em con
junto, nesta Comissão. 

Antes dessa reflexão, um esclarecimento. 
O objeüVo desta Comissão - conVem- reafir
mar e o Presidente Carlos Chiarelli tem dito 
isso -não é o de dar um parecer terminativo 
a respeito da questão da dívida, mas de acom
panhar as negociações da dívida externa brasi
l~a. Nós, aqui, de alguma maneira, nos ante
cipamos ao que seria um procedímento parla
mentarista. Enquanto o Governo foi relativa
mente aberto ao jogo de_moc_rático, os Minis
tros vieram aqui, os presidentes do Banco 
Cential tãinbém e prestaram informações ao 
_Congresso, atraVés desta comissão. Nós, na 
medida do possível, também contribuímos 
com o nosso-qu-e-stionamento para tornar 
mais claro essas políticas. A partir de um deter
minado instante, quando o Ministro Maílson 
da Nóbrega resolveu susPender unilateral· 
mente a moratória, S. Ex' realmente deixou 
de prestar esclarecimentos a esta Comissão, 
até que, há cerca de quinze dias, esteve aqui 
presente um dos negociadores da dívida e 
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assessor econômico do Ministro, o Secretário 
Sérgio Amaral. Nós, então, retOmamos esse 
ritmo de uma reflexão e uma espéde de moni
torarnento que não-do Fundo _Monetário, por
que esse eles aceitam, mas o da Comissão 
não querem aceitar, para que pudéssemos 
avaliar a quantas andávamos na negociação 
da dívida. Cre"io qüe aqui Produziu um fenô
meno curioso de convergência, salvo alguns 
setores glaciais árticos, que foram lmpermeá
vets e que repetem a mesma argumentação 
desde o início do trabalho da Comissão. 

O Góvemo hão foi assim. Mesmo este Go
verno, a partir do momento em que rompeu 
relações com a Comissão, até agora, que ele 
retorna algum tipo de relacionamento, mesmo 
esse Ministro, através de seus porta-vozes -
também estava o Diretor do Banco Central 
- disse alto e bom som"aqui, algo que no 
início parecia absolutamente herético, ou seja, 
que chegamos a um ponto em que ou se 
faz uma negociação política ou não há o que 
fazer. Foi isso que ouvimos nesta ComiSsao 
há cerca de uma ou duas semanas, por parte 
do porta-voz do Ministério da Fazenda. E deu 
os elementos. 

A política levada adiante pelo Ministro Maíl
son da Nóbrega levou, ao contrário do que 
eu poderia sugerir àqueles que acreditam no 
que diz o Senador Roberto Campos, depois 
de ter dado todos os sinais de abertura, a um 
agravamento da situação do Brasil. Obtiv-e
mos, é verdade, alguns desses bilhões de dóla
res, alguns mencionados ainda hoje de novo 
aqui. Mas aquilo que foi possível obter, através 
de uma penosa negociação, que foi cerca -de 
3 a 4 bilhões de dólares de "poupanças para 
o País" que nós não transferimos, a vantagem 
da negociação- foi diluída pelo aumento _da 
taxa de juros de 1%. Esse jogo de gato e 
rato é que está levando o Brasil, parece que 
desde a Colônia, a uma sítuação de perma
nente impossibilidade de resolver o seu conte
cioso com relação à dívida. Não que os nego
ciadores brasileiros não sejam competentes. 
Eles são dos mal_s_ competentes, muitos deles, 

-----às vezes, são os mesmos que negociam com 
governos diferentes. tal o grau de competência 
que dispõem. Mas não se trata de uma questão 
de competência, trata-se de uma_ questão de 
decisão política e de poder, correlação de for
ças. 

Creio que esta ComissãO foi testemunha 
de quase dois anos de funcionamento; primei
ro, quais são os problemas, do grau de infor
mação disponível, e também__do fato; ou o 
País toma certas decisões respaldadas ou não 
haverá solução para a questão da dívida. 

Permita-me, Sr: Presidente, Srs. Seriadores: 
Recentemente, estive num debate_ com al

gumas autoridades_ espanholas, que partici
param do processo de reabertura política na 
Espanha inclusive, escrevi um prefácio para 
um livro que se publicou, SF 1546-1 autori
zação espanhola, escrita pelos espanhóis, e 
num dos capítulos desse livro, um ex-Ministro 
das Finanças da Espanha, Fontes Quintana, 
que foi Ministro do Gabinete -_So_ares e operou 
o ajustamento interno da economia espanho
la, disse com todas as letras o seguinte: "Só 

foi p_o~ível re~lizar o milagre espanhol, p_o!que 
na Espanha houve uma vontade democrática 
sustentada pelo voto, que respaldou as deci
sões do Governo." 

Creio que a fraqueza número um nossa, 
na negOciação, é de que nós não temos uma 
vontade nacional respaldada pelo voto, capaz 
de encaffiinhar uma negociação a nlvel políti
co, _e mais ainda: quando ~quele sem voto, 
m~s coin b_ga-vontade,_ muitas vezes se dispo
nha a uma negociação, não falta, entre as elites 
brasileiras, quem aqui dentro faça tudo para 
que a negodação não dê certo. 

As-opiniões reiteradas de muitos dos arau
tos de uma visão dita neoliberal, mas não é 
neoliberal, é profundamente conservadora, 
são opiniões que se externam com mais ener
gia, no momento que há um esforço de qual
quer Governo, inclusive do atual, para dar uma 
salda ao problema brasileiro, como que se 
forma uma_simbiose entre interesse externo 
e o interno, desses setores minoritários, mais 
influentes que minam a possibilidade de uma 
posição mais definida e mais clara. 

É por isso que é importante, e talvez tenha 
Sido por isso, que em boa hora o Presidente 
Cbiarelli pediu que os candidatos à Presidên
cia da República viessem aqui. É por isso que 
é impOrtante, através do esclare<:imento e da 
informação, nós possamos ir construindo 
uma vontade nacional que tenha respaldo, e 
que rlão seja apenas o respaldo partidário, mas 
que possa ser o respaldo nacional, suprapar
tidário. Oaro que para nós, do PSDB, importa 

- em muito, e com agrado ouvimos aqui, Sena-
-dores conservadores como o Senador Itamar 
Franco disPorem até a pensar na possibilidade 
-de apoiar o Senador Mário Covas. Para não 
dizernada, o Senador Carlos Chiarem está im-
prensado entre nós dois e eu imagino que 
não terá escapatória, mas isso nos agrada e 
o fundamental não é isso: votam em quem 
quiser, mas vamos votar conscientes que o 
problema da dMda requer uma convergência, 
e essa convergência não pode fazer-se ao re
dor de idéias que parecem muito límpidas, 
mas que são sempre reiteradas e não levaram 
até hoje nenhum progresso efetivo para o País, 

- e se: omitem muito- do raciocínio, quando se 
faz uma análise especialmente comparativa. 

Fala-se com freqüência do que acontece 
com a dívida nos países. asiáticos, mas fala-se 
com muito menos freqüênci.3 que o argumen
to aqui expendido por um dos nossos compa
nheiros, a respeito de que eventualmente não 
se atrai capitais, porque existe uma demanda 
social fantástica, não procede na comparação 
com os tigres asiáticos que fizeram a reforma 
agrária, que fizeram uma alta política de distri
buição de renda e que têm salários reais muito 
elevados em comparação com os brasileiros. 

Ainda recentemente, na revisão do progra
ma do PSDB, recebi relatórios -que mostra
vam, com --clareza, que o Brasil fica atrás dos 
tig_os asiáticos em matéria de salário, em qua
se todos os ramos de nossa indústria. Não 
dizem, portanto, o que o Senador Covas nos 

_disse aqui, com todos esses e erres ---: para 
usar uma expressão que ele usou que a posi
_ção dele, a minha do PSDB, é uma posição 

que procura, não só ness_a matéria, _mas na 
matéria como olhar o desenvolvimento eco
nômico, inovar sem trair o intere:;se nacional. 
lilov!'i! sign}f(ca -~ que? Sigliifica- que para nós 
não deve existir um crescimento baseado nas 
exportações, à custa dos salários e à custa 

-do mercado interno. Mas, significa tamhém 
que nós sabemos que sem exportação não 
há possibilidade de renovação desse mesmo 
desenvolvimento, por causa do desenvolvi
mento tecnológico e por causa do efeito que 
produz o fato de uma participação mais aberta, 
no mercado internacional, ou seja, não se está 
propondo nem a visão, que a nosso ver é 
antiquada, de uma alta aquisição crescente 
da economia do País, nem a outra que tam
bém é antiquada, de que basta abrir o merca
do, que os problemas se resolvem. Depende, 
qual é o grau de abertura. Depende sobretudo 
deddir ou abrir para explorar mão-de-obra e 
recursos naturais ou incorporar ao crescimen
to econôrriicO. uina mão-de-obra mais qualifi
cada e uma tecnologia mais desenvolvida, de 
que quanto mais. for produzida aqui, melhor 
Será para o País. 

Não estamos, portanto, numa dicotomia. 
Houve uma mudança qualitativa no mundo 
atual, e o Brasil estâ ficando para trás dessa 
mudança qualitativa a partir de dois tipos de 
argumento que parecan ser opostos, mas 

__ que, na verdade, hoje confluem num ponto 
que não são razoáveis e não respondem ao 
desafio do mundo atual. 

O Senador Roberto Campos - é peita que 
não-esteja aqui, eu já o disse tantas vezes -
quando coloca a sua posição, que pensa ser 
muito avançada, está simplesmente repetindo 
alguma coisa muito genérica e que não tem 
realmente conteúdo material quando se ana
lisa caso por caso. Já dizia tudo isso. É um 
liberalismo que não se coaduna mais com 
a realidade do mundo contemporâneo. 
- Não podemos propor, na questão da divida, 
pura e simplesmente que o País organ!_ze a 
sua vida internamente e, para pagar, aumente 
a exportação e diminua a importação, porque 
isso leva ao empobrecimento do povo e não 
leva à solução da questão da dívida, como 
não levou até hoje. 

Ajustes internos, como diz o Senador Mário 
Covas? Nós defendemos os ajustes internos, 
mas vamos decidir quais são, po_rque_ sabe
mos que esses ajustes internos, no léxico do 
Fundo Monetário, acabam por significar arro
cho salarial e juros altos. Estamos vendo ainda 
agora, de novo, o que significam arrocho sala
rial e juros altos. Não pode ser, não resolve, 
não tem sentido sustentar a solução do proble
ma do Brasil a partir dessa vertente. E mais 
ainda: também não tem sentido imaginar que 
o capital externo corre para onde as condições 
de liberalidade são as melhores. Isso é uma 
ingenuidade. O capitãl externo Corre para on-_ 
de há vantagens relativas para ele, que se tra~ 
duz.em hoje na existêncía de desenvolvimento 
social, para permitir tecnolOgia avançada, o 
que o Senador chama de verticalização e mer
cado interno, porque uma boa parte da produ
ção do capital estrangeiro não é para a expor
tação, senão completamente_ para a exporta-
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ção e importação. Portanto, é uma posição 
absolutamente insustentável a de imaginar 
que o que falta ao Brasü é lalssez-faire_ que 
os males do País, além da saúva, como disse 
V. Ex- outro dia, sejam a falta do ar puro da 
liberdade. Não é esse o mal do Brasil. Politica
mente pode ser que sim, mas economica
mente não. 

O mal do Brasil, neste momento, é de preci
samente não termos encontrado ainda a fór
mula pela quaJ através realmente de uma von
tade política se defina o rumo para o qual 
este País vai partir, um rumo que seja reali
zável. 

Não quero me estender além dessas consi
derações. Quero dizer que ouvi com sumo 
agrado a reiteração das teses que são nossas, 
não só do Senador Covas e minhas, mas de 
camadas mais amplas da população, que não 
têm nada a ver com Q anarquismo com que 
alguns querem colocar, como uma caricatura 
das nossas posições, mas que também, obvia
mente, não têm nada a ver com alguém que 
diz que o interesse nacional decorre automati
camente da existência do merCado e _de inv~s
timentos internos.l$50 não se sustena. Vamos, 
em cada situação, analisar realmente qual é 
o interesse nacional e qual é o interesse popu
lar, e vamos subordinar as decisões a essas 
duas vertentes da análise dos efeitos das políti
cas para o País e para o popular. No caso, 
o popular é o salário, é a incorporação da 
população ao mercado etc. 

Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, a questão relativa à auditoria c;l_a:_QíV.ldá 
que aqui foi reiterado. A questão central dessa 
matéria já nos foi fornecida como elemento 
de avaliação e_ foi repetida hoje pelo próprio 
Banco Central. Creio que foi urria das conclu
sões mais importantes a que podemos chegar 
nessa análise: o próprio Banco Central dispõe 
de dados que mostram que cerca de 20 a 
25%_ da dívida brasileira é o resultado da flu
tuação da taxa de juros. QIJal é a gravidade 
disso? A gravidade é dinheiro que se paga 
sobre capital que não entrou. Uma questão 
é se pagar o dinheiro sobre o capital que foi 
investido. Esse, supõe-se, a mé_dio prazo pro
duzirá os recursos para saldar o seu próprio 
endividamento. Mas, quando se trata de pagar 
juros sobre juros do dinheiro que não entrou, 
é um ónus direto :Sobré o Pais, e os dados 
são claros a respeito disso. Uma quarta parte 
da dívida é de juros flutuantes. 

Creio que a questão da auditoria dg dívida 
terá implicações muito mais de ordem interna 
do que externas, porque a pergunta não é 
saber se os papéis estão corretos. Talvez al
guns não estejam. Casos limitados, provavel
mente. Os papéis estarão corretos. 

A pergunta é a seguinte: quem fez a dívida, 
por que a fez e onde investiu, O banqueiro 
estrangeiro empresta. Aqui dentro, uma boa 
parte desta dívida foi feita para sufragar gastos 
correntes de governo. E foram utlli:l;ada_s __ ~m-

. presas, muitas das quais es~tais, que hoje 
são crucificadas por terem servido de canal 
para o ingresso de recursos que não foram 
destinados tampouco a investimentos, mas 
que foram emprestad_os ao custeío e isso foi 

feifo a partif do diploma legal que o Senador 
Itamar Franco tro_uxe aqui à nossa colocação, 
que abriu as válvulas para a irresponsabilidade 
govema,rnental. 

Quem vai pãrar eventUalmente no banco 
dos réus do País, creio eu, feita uma apuração 
cuidadosa de como se fez a dívida e por que, 
são aqueles que tomaram a decisão aqui den
tro de fazê-la e que não tomara as decisões 
pertinentes do controle doS! investimen_tos fei
tos com_esta divida. Tanto ou mais, creio que 
mais do que os banqueiros que emprestaram 
lã fora, os banqueiros se serviram da fragm
dade de um governo que queria, a todo toque, 
fazer desenvolvimento, sabe Deus a que preço, 
e emprestaram a taxas de juroS altas. Quem 
assinou as ordens para que esses contratos 
fos.sein realizados sem paSsar pelo Cori.gresso 
-esta é a verdade - é o responsável. 

A auditoria acabará por ser - a meu ver 
- um excelente processo para que o País 
entenda que há responsáveis. O responsável 
não é em si abstratamente a existência de 
um capital que vem; é do capital que veio 

_ sem necessidade ou que foi mal empregado. 
Evidentemente as taxas que ficaram aí por 

fora, sabe Deus a título de que comissão, não 
têm rastro em dOCumento algum, porque seria 
incrível que deixasse qualquer rastro. Entendo 
que a questão da dívida é importante e para 
dar consciência ao Brasil da irresponsabilida
de que nos levou ao endividamento tal qual 
ele é nos dias de hoje. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já me alon
~lJI-Iém do necessário. Sr. Senador Mário 
Covas~--c-ongratulo-me com V. Ex' pela ma
neira direta com que respondeu e até pela 
falta de emocionalismo, que nãq ê habitual 
em V, Ex~, é mais habitual em mim; mas não 
quero Passar a V. Ex" nenhum dos meus defei
tos, não creio que foi por isto, mas creio que 

-V. fr._eriteride_u_ço_mjusta razão que nós aqui 
precisamos, neste Senado, passar a_ limpo, 
com muita objetividade, as questões que são 
proposta-s para que depois, com o espfrlto jo
vem do Sena"dor Pompeu de Sousa, _possa
mos nos indignar, sabendo que a indignação, 
além de ser uma expressão do emocional, 
é também uma espécie de aval da rar..ão. Tem 
o aval da razão, da dignidade. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ---:
Realmente_ surpreso com a manifestação do 
Senador Fernando Henrique Cardoso ao_se 
mostrar totalmente identificado com <1JS teses 
do Senador Mário Covas, concedo a palavra 
ao Senador Mário Covas para os comentários 
que tem a fazer sobre esta intervenção. (Risos) 

O SR MÁRiO--cOVAS -·Réalmente, eu gos
taria de fazer um comentário final. É extrema
mente gratificante. Sinto-me aqui muito mats 
na qualidade de companheiro, Senador, do 
que: propriamente de candidato. É extrema
mente gratificante p-oder efetuar esta discus
são errr que afinal nós acabamos, se não traze
moS contribuição nova, seguramente saimos 
com um enOrme acervo adicional de conheci
mento a respeito do téma pela procedência 
de cada uma das pergntas, de cada uma das 
intervenções e, sobretudo, pela convicção e 

a certeza de que, neste Senado, funciona uma: 
Comissão a respeito deste assunto que tem 
cumprido com exação o seu compromisso, 
e, portanto, tem aprofundado o tema às ~!ti
mas conseqüências. Qu-ero agradecer a cada 
um ... 

O SR. PREsiDENTE (Carlos Chiarelli) -
Não agradeça, porque ainda tenho duas per~ 
guntas a fazer. Duas perguntas bem objetivas, 
bem curtas. 

Senador Mário Covas, V. Ex", como candi
dato à Presidência da República, como vê a 
possibilidade de se fazer um plano de estabili
zação económica para o País - por exemplo, 
este _que está em pauta no momento - co~ 
a estratégía adotada para fazer frente à dívidã 
~erna? É possível, é viável? Ou_ conSCien
temente um administrador público, tendo ne
gociado a dívida na forma e no modo em_ 
que a negociou-, --até porque o encarregado 
ou o negociador-mar da dívida aqui nos diz 
que, no resultado decorrente desta negocia
ção, as condições para o País de pagá-las são 
praticamente inviáveis, V. Ex" entenderia passi
vei fazer um plano de estabilização económica 
dentro deste contesto? Segundo, V. ~ é can~ 
di dato de um Partido político que está crescen
do e tem ganho paulatinamente espaços no 
quadro político, no quadro parlamentar e te
nho a presunção de que também a nível de 
opinião pública, mas V. Bcc.~. uma vez eleito 
Presidente da República, terá de administrar 
o País com um Congresso que já está preVía
mente eleito, desde 1986, eu não sei, pelo 
menos com os nUrileros de hoje V. Ex" teria 
uma bancada, mas não sei os números reais 
de hoje. Seguramente, deve ser 10%- diga
mos assim - a Bancada do PSPB dentro 
do Congresso Nacional; ela deve ter 60J?arta~ 
mentares ... 

O SR. MÁRIO COVAS- É em tomo disso, 
são 43 Deputados e 9 Senadores. 

~O SR. PRESIDENTE (Carlos Cbiarelli) -
Fazendo os arredondamentos normais que fa
zemos nas av~lfações dos juros e do estoque 
da divida, digamos que seja 1 O% do total do 
Congresso Nacional. Como diz na Constituí
ção, da qual V. Ex" foi um dos principaiS artífi
ces, um dos meritórios artífices, mais do que 

_nunca haverá uma dependência direta do 
Congresso em qualquer estratégia que o Exe
cutivo possa propor e tentar levar a cabo, por
_que deverá haver, progressivamente, um juízo 
de valor e um p-oder de decisão do Congresso 
sobre a matéria. Como é que V. Ex' enfrentará 
esse problema, partindo-se do pressuposto de 
que teria no Congresso uma bancada ampla
mente minoritária,- a númerOs" de hoje, ainda 
que tivesse um substancial respaldo eleitoral, 
porque caso cOntrário não seria eleito, eviden
temente, para poder pôr em prática essas 
idéias, ptõpoSts e projetas que V. Ex' nos ali
nhou com tanta capacidade didática, com tan
ta isenção e com tanta clareza aqui nos traba
lhos da Comissão? 

O SR. MÁRIO covAS ~Em Primelro lUgar. 
atendo-me à primeira pergunta, acho que é 
impraticável. O meu Partido, quando o Plano 
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Verão chegou ao Congresso, decle~rou isso ta· 
xativamente e_o fez com a autoridade de quem 
foi para a tribuna, como o Senador Fernando 
Henrique, para dizer que votava a favor do 
Plano, porque não queria sequer escamotear 
ao povo a possibilidade de uma altemativa 
na qual não acreditava, mas que naquele ins
tante, pela insuficiência de possibilidade do 
Congresso em oferecer uma alternatiVa ieal, 
nos parecia inviável que evitássemos que o 
povo e o próprio GovernO tentasse o percurso 
daquele caminho. 

Nós naquele instante, apontamos em rela
ção ao Plano uma série de problemas que 
víamos quanto a sua viabilidade. Mas, em par
ticular, chamamos a atenção, entre outros, pa
ra dois aspectos que nOs pareciam fundamen
tais, nas atuais circunstâncias -do Brasil: Um 
plano de estabilizaçilo, necessariamente, tem 
que enfocar o déficit público e, necessaria~ 
mente, tem que enfocar as suas duas vertentes 
básicas: uma delas se chama divida externa 
e a outra dívida interna. Se não formos capazes 
de operar por aí, vamos corttinuar com o Pre
sidnete se surpreendendo quando ao fim de 
11 dias de Plano a inflação-foi a 3,5%, sur
preendendo-se ainda mais quando no segun
do mês ela foi a 6,%5. Sua Excelência vai 
continuar se surpreendendo, a inflação vai 
continuar se repetindo, porque, a rigor, dois 
componentes básicos na estabilização sequer 
foram considerados, passou-se ao largo. 

É evidente, ainda ontem eu ouvia lá na sua 
terra urna crítica ao Congresso, como o fjran
de responsável pelo fato de que, a rigor, o 
Governo quis, por exemplo,. colocar funcio
nários na rua e o Cohgresso não permitiu, 
o Congresso autoritário que impediu, por 
exemplo, que certos órgãos existentes no ser
viço público fossem fechados, desnecessá
rios, segundo a visão do Governo. Mas, o que 
me parece muito claro é que depois do discur
so feito no anúncio do plano houve uma revira
volta de 180? e, o Presidente da República 
desobrigou-se da tarefa a que ele próprio se 
impôs e encaminhou para o Congresso algo 
que seria a mesma coisa que encaminharmos 
para o Executivo uma análise, para que ele 
decidisse quais os funcionários que deviam 
ficar no CongresSo e, pOrtanto, um Pedido 
a ele para que demitisse os funcionários exis
tentes, supostamente, em excesso dentro do 
Congresso. · 

Se tomarmos a vertente da dívida externa 
não há a mínima dúvida de que a forma pela 
qual ela foi negodada inviabiliza essa possibi
lidade. Um plano rle estabilização, necess-aria
mente, e é nesse sentido que eu dizia lá atrás 
que o instante do cruzado era o de s_e caminhar 
na linha de uma série de outras coisas que 
a sociedade brasileira esperava e que naquele 
instante, com aquela emenda catálise, de na
tureza político-nacional, teria inteira viabilidade 
de sua execução. Mesmo o sistema financeiro, 
que naquele momento acabou demitindo 
uma porção· de gente, encontrou imediata
mente mecanismo de reabsorção desse-pes
soal, porque o Plano de tal meneira criou me
canismos de emprego ou de pleno emprego, 
uma situação aparentemente de pleno empre-

go, que na realidade você foi capaz de exercer 
o me_c~nism9 da absor~ão. 

Sem grandes traumas no setor, acho que 
é impossível se operar um plano de estabili
zação e ê at que o drculo virtuoso não se 
opera. Você corta o circulo virtuoso num deter
minado instante, é impossível você tomar as 
demais medidas. No instante em que você 
não tem previamente uma êoisa que se chama 
estabilidade- e nós todos concordamos com 
isso que é um instrumento de concentração 
de renda tradicionalmente existente, neste 
País, capaz de violentar qualquer possibilidade 
de _conquista de natureza social. 

O segundo aspecto sustentado por V. EX~ 
foi a respeito da maiori_a parlamentar. Efetiva
rnente, acho que essa eleiçáo tem uma carac
terística. Outro dia eu participava de uma dis
cussão em que havia um jornalista lá no Rio 
de Janeiro, o Governador da Bahia, Waldir 
Pires, e presentes o Professor ÁJvaro Moisés 
e oJorna1ista Vilas Boas Corrêa, e ele colocava, 
de- forma quase catastrófica, a dificuldade que 
r.epresenta, tendo em vista a existência de elei
ção em dois turnos, e a força com que o Presi
dente da República eleito terá, depois de maio
ria absoluta, com um Congresso em fins de 
mandato, com um ano apenas para terminar 
o seu mandato, e, portanto, incapaz de resistir, 
em termos da viabilização que a Constituição 
delega como tarefa do Congresso, incapaz de 
fazê-lo pela força, pelo potencial que o Presi
dente da República teria. Acho que isso depen
de muito de convicção de natureza pessoa1, 
e nasce um pouco da maior ou menor capaci
dade que se tenha, de articular a sociedade 
-participadora. Fui Prefeito de uma cidade du
rante um período em que a Constituição con
sagrava o mecanismo de decurso de prazo. 

No entanto, uma Câmara Municipa1 hostil 
ao meu Partido não tinha maioria, e eu não 
tinha maioria, dentro do meu Partido, além 
de não ter maioria, uma parte do meu Partido 
estava contra mim. Ainda assim, em nenhum 
instante, em nenhuma oportunidade mandei 
a1gum projeto para a Câmara, com a cláusula 
de decurso de prazo, por que? Porque eu me 
impuz a esse tiPo de atuação. Nós somos cc
participantes ·dessa tarêra:. Acho que o Con

-9resso recuperou, não que ele ganhou. EJe _ 
recuperou prerrógãtivaS para as quaiS ele in
clusive deve se preparar para exercer, sob pe
fiã dele recuperar essas prerrogativas e acabar 
não as exercendo. Este é que é o perigo real. 
Não é a disputa com o Executivo, é o Con
gresso. 

Eu, em cada lugar que vou hoje, sou convo
cado a dizer quando é que as leis Comple
mentares à Constituição saem e hoje nós da
mos respostas a esse desafio, enquanto insti
tl.Ji.ção ou, então, realmente, ficamos para traz. 

Acho que não é problema da disputa entre 
Poderes, entre o ExecutivO e Legislativo; quem 
quer que tenha compromisso com a demo
cracia, precisa ter necessariamente compro
misso com a Constituição. Se a Constituição 
oferece prerrogativas ao Congresso, elas têm 
que ser resp-eitadas. Iss-o significa uma inviabi
tidade maior no sentido de obter determinados 
objetivos. Não, nós faremos uma campanha 

entre as quaís uma das vertentes se chama 
parlamentarismo. Vamos sustentar isso por to
da a campanha, porque para nós. é ponto pro
gramá~ico, e vamos sustentar mais do que 
isso, vamos sustentar se n6s formos ele-itos. 

Nós tentaremos solicitar ao Congresso uma 
mudança na Constituição para antecipar o ple
biscito marcado para 1993. Sobre qual argu
mento? o argumento de que se ele for anteci
pado e o povo decidir pelo parlamentarismo, 
o parlamentarismo se iniciará no Governo 
PSDB, que é parlamentarista, portanto, terá 
a seu favor um governo vinculado com o patla
mentarismo. Essa eleição define, para o atual 
Congresso, uma determinada conduta que se 
baseia no pressuposto democrático. 

0--ª-tuaLCongresso, na medida em que de
terminadas propostas tenham aval popular, te
rá uma conduta muito parecida; terá pelo me
nos uma conduta que levará em conta o fato 
dessa proposta ter recebido a subscrição po
pular. _ 

Tem mais, no prÓximo ano nós terem às 
eleições para o Congresso também. Acho que 
se a proposta for vitoriosa do ponto de vista 
popular, é muito razoável que a proposta seja 
subscrita no ano subseqüente, e, portanto, que 
se construa uma nova correlação de forças 
a nível de Congresso, do ponto de vista da 
6tica popular, no sentido de viabilizar a pro
posta que o povo afinal sustentou, do ponto 
de vista do executivo. 

A mim isso parece problema. Vemos deter
minados países, que vêm de regime demo
crático convencional, onde, tradicionalmente, 
o Executivo e o Legislativo pertencem a parti
dos diferentes e é perfeitamente. possível se 
estabelecer essa convivência, na medida em 
que haja respeito institucional e este não ape
nas vem de fora como de dentro, tàmbém, 
na medida em que o Con9resso seja capaz 
de exercer com autoridade aquilo que a Cons
tituição lhe oferece não há Presidente da Repú~ 
blica que seja capaz de passar por cima disso. 

O SR CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, permita-me apenas, só no finalzinho, 
uma indagação. 

O SR PRESIDENTE (Carlos ChiarelÍÓ ·.::_ 
Eu gostaria de fazer um comentário .... 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - É só uma 
, pergunta rápido ao Senador Mário Covas. Por 
que não o plebiscito junto a eleição presiden
cial? 

O SR MÁRIO COVAS- Agora? 

~ O SR CHAGAS RODRIGUES -Agora. 

O SR. MÁRIO COVAS- TudO-bem, far.ía
mos isso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Porque ai 
não haveria desculpa de qualquer um. Se o_ 
povo aprovasse o parlamentarismo, o regime 
presJdencialista teria um efeito 16gico. 

O SR. MÂRIÓ COVAS- A dific~ldade para 
isso está no seguinte: acabamos de votar uma 
Constituição, que não optou pelo ·parlamen
tarismo. Parecia, no instante da votação da 
presidência, que promover uma mudança 
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agora poderia ser a tentativa de mudar o qua
dro de natureza eleitoral. Todavia, se fossem os 
eleitos, como párlamentarlsmo é parte da nos
sa proposta, ê natural que essa proposta seja 
avalizada Aí se justifica a antecipação. Eu não 
tenho o direito de impor essa antedpação. 
Há atê candidaturas que são contra o parla
mentarismo. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Mas defen
deríamos, em praça pública, exatamente o 
contrário do parlamentarismo. O Ideal é que 
se fizesse com a eleição presidencial ... 

O SR. MÁRIO COVAS:::. Não aponho restri
ções a isso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Só conhe
ço no Brasil alguém que foi candidato a Presi
dente da República e que é parlamentarista. 
To dos os candidatos iriam, não é por má fé, 
mas por uma questão do seu subconsciente, 
querendo poderes para resolver os problemas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não é por isso, 
Senador . .t: porque todos nós somos frutos 
dessa cultura autoritária; todos somos influen
ciados por isso e vemos o poder exatamente 
assim, como instrumento para o exerdc:io da
quilo que seja nossa vontade individual. É por 
isso que resistimos à ídéia de um regime de 
gabinete, que é um regime coletivo, demo
crático; é porque nós todo_s somos frutos des
sa cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Eu tihha absoluta certeza e plena convicção 
de que esse tipo de questionamento levantaria 
o calor final do debate e, de certa· maneira, 
fiquei convencido, não sei se fui sufident~ 
mente arguto para entender a postura e, inclu
sive, a intenção do_ Senador Mário CovaS de 
que o voto em S. Ex• significará também uma 
perspectiva antecipada de adoção do sistema 
parlamentarista, porque S._ Ex" assume publi
camente, pelo que vejo, não só a idéia de 
defesa do parlamentarismo, que já sei, perti
nente ao_ partido de que S. Ex" é o candidato, 
porém, mais do que isso, a idéia de, assu
mindo a Presidência da República com o voto 
popular, antecipar essa consulta que está pro
gramada para 1993, antecip.â-la para 1991 ou 
para 1992 e, no decurso do seu próprio man
dato, aceitar que a adoção pela maioria dos 
brasileiros faça com que S. ~ abra mão de 
uma parcela dos poderes de Presidente, para 
atender a essa manifestação. 

O SR. MI\R[O COVAS- É exatamente isso. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Parece-me um posicionamento claro e impor
tante, como _tantos outros que V. Ex• aqui ma
nifestou. De qualquer maneira eu gostaria só 
de dar uma informação e o faço em nome 
do relator, de que todo o acervo que a Comis
são já reuniu e que irá reunir, hidusive, nos 
próximos debates com os presidenciáveis e 
nas manifestações finais, sobretudo o parecer 
condusivo do ilustre Senador Fernando Henri
que Cardoso, iremos fazer chegar às mãos 
da Comissão Mista do Congres_so, posto que 
o nosso prazo é bem inferior, em termos de 
condusão, agora, e a Comissão .Mista do Con-

gresso tem o prazo atê o dia 5 de outubro, 
se não me falha a memória, para u1timar os 
seus trabalhos. 

OUtro aspecto a que eü gOstaria de me refeM 
rir, á luz das ponderações do Senador Mário 
Covas, é sobre a cobrança da sodedade quan
to à ação do Congresso e em função das obriM 
gações delegadas pela Constituição. ~ qué 
hoje estamos comemorando 6 meses da nova 
Constituição. Hoje é 5 de _abril, e estamos com 
o primeiro semestre da nova Constituição e, 
casualmente, hoje -irerrios votar, á noité, a pog.. 
sibilidade de se rejéifar o veto do Sr. Presidente 
da República à "primeira das leis regulamenM 
tadoras __ da Constituição nova, que fOi a Lei 
do Salário Mínimo, que se fez embaixo do 
art 79, inclsoJV. É unia coincidência. Mas sei 
se isto mostra que tivemos pouca aptidão e 
fomos pouco disponíveis f)ara fazer a nova 
legis1ação, mas o certo é que hoje é uma data 
importante no histórico da evolução da Consti
tuição e das tarefas complementares do Con-
gresso. ___ _ 

Senador Mário Ç_ov~- tnuito obdgado pela 
presença de V. Ex', pelo brilho da sua manifesM 
tação. Fiquei muito feliz, como gaúcho porque 
acabei sintetizando o projeto do PSDB para 
a Presidência da República e entendi que o 
projeto do PSDB é fazer do Brasil um grande 
Rio Gtait.de. Isto, depois das constatações de 
V. EX' no meu Estado. 

O SR.--MÁRIO COVAS - Pelo menos, não 
é de Novo Hamburgo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Muito obrigado pela presença de V. EX" e pela 
qualidade_ de sua manifestação. 

Dia 11 a comissão reúneMse novamente pa
ra ouvir o Dr. Fernando Collor de Melo. 

Está encerrada a reunião. 

14" reunião, realizada 
em 11 de abril de 1989 

Às nove _ _horas e cinqüenta e cinco minutos 
do dia onze de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta e nove:-na Sala de Reuniões da Co
missão de Finanças do Senado F eçleral, reúM 
ne-se a Comissão EspedaJ, criada através do 
Requerirtlento no 17, de 1987, destinada a exa
minar a questão da Dívida Externa_ Bra:;ileira 
e avaliar as razões que levaram o governo a 
suspender o pagamento dos encargos finan
ceiros dela decorrentes,_ nos planos externo 
e interno, presentes os Senhores Senadores 
CarlOs Chiarelli (Pre.sidente), Itamar Franco, 
Affonso Sancho, Ney Maranhão, além dos De
putados Dei Bo_sco Amaral, João Cunha, ~_er-_ 
nardo Cãbral e Benedita da Silva. 

Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente ~!iS
pensa a leitura da Ata da reunião anterior que, 
em seguida, é dada como aprovada. _ 

o;:mdo continUidade ao ciclo de debates so
bre o problema da divida externa brasileira 
com os candidatos à sucessão presidencial, 
o Sr. Presidente convoca o Sr. &~Governador 
Fernando Collor de Mello, candidato pela le-
genda do PRN, para tomar assento à Mesa. 

--- Usando da palavra o Dr. Collor de Mello 
analisa as questões econômicas e apresenta 
a proposta do Partido- sobre a neceSsidade 

da retomada do crescimento de empregos; 
preseiVação da soberania nacional; recupe
ração do caráter público e da função social 
do Estado; eliminação da miséria absoluta; 
combate à absolescência do parque industrial 
e recuperação da infra-estrutura; integração 
com a economia mundial, subordína"da ao re
vígoramento do mercado interno e o fortaleci
mento do regime federativo. É nesse sentido 
-enfatiza o depoente- que o partido propõe 
a retirada do aval da Onião aos cré_9itos priva
dos externos e assim forçar a des~entralização 
das relações entre devedores e credores. 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela 
ordem, os Srs. Senadores Affonso Sancho, 
Ney Maranhão, Itamar Franco, Carlos Chiarem, 

_além dos Srs. _Deputados João Cu ilha, Dei 
Basco Amaral, Bernardo Cabral e Benedita 
da Silva. _ _ _ 

FinalizandO, o-Sr. Presidente determina que 
as Notas Taquigráficas, tão logo traduzidas 
e revisadas, sejam publicãdas, em anexo, á 
presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira 
Fernandes, Assistente de Comissão, lavrei a 
pesente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 14• REUNIÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL CRIADA ATR-1-
VÉS DO REQUERIMENTO N' 17, DE 
1!187, "DESTINADA A EXAMINAR A 
Q(JESTÃO DA DMDA EXTERNA BR-151-
LEIRA E AVALIAR AS RAZÕES OOE LE· 
VAIMM O GOVERNO A SUSPENDER O 
PAGAMENTO DOS ENCARGOS RNAIY
CEIROS DELA DECORRENTES NOS 
PV.NOS EXTERNO E INTERNO". 

(Íntegra do apanhamento taquÍgráfiCo dare
ferida reunião, realizada em 11 de abril de 
1989, devidamente autorizado pelo Senhor 
Presidente.) 

Presidente: Senador Carlos_Chiarelli 
Relãlõr: Senador Fernando Henrique Car-

doso - -- -

. O S-~. _PRESIDENTE (Çarlos Chiarelli) -
Srs. Senadores. Srs. DeputadoS, Senhores e 
Senhoras. 

Dando continuidade aós trabalhos desta 
Com[ssão que~ estUda e _ai1ãlisa a questao da 
dívida externa brasileira - já o faz há cerca 
de dois anos, Governador- e que nesta etãpa, 
está ao final dos seus trabalhos, entendeu con· 
veniente, por decisão unâninle de seus inte
grantes fazer cqm que tivéssemos vro ciclo 
d~s pres.idenciáveis, para que não apenas pu~ 
~éssemos debater a estratégia do atual Go_ver
no, dos seus procedimentos, correções, incor
reções da_ condução da negociação desta dívi
da, com relação ao aumento atual, nlas, sobre
tudo, além de fazer uma perquiriç:ao -no que 
ocorreu no início da divida, também projeter 
a estratégia do nosso País e dos responsáveis 
pela _administração brasileira. 
-COm vistas ao futuro, entendeu-se necessá

rio, conveniente e oportuno, antes de se che-
- gar às ç_ondusões definit!vas que haverão de 

ser proclamadas pela Comissão até o final 
do primeiro semestre deste ano, ouvir aqueles 



52 Terça-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) -Suplemento ,.Junho de 1989 

que hoje, na condição de aspirantes à Presi
dência da República, de presidenciáveis, de 
candidatos à Presidência da República, como 
é o caso de V. Ex", evidentemente nos dão 
as alternativas do amanhã. 

Ouvindo os diferentes candidatos, estãre
mos, seguramente, ouvindo o Presidente da 
República que haverá de ser eleito em 15 de 
novembro. Pode ser que seja o que estaremos 
ouvindo hoje - isto é uma questão que só 
o tempo dirá e os eleitores decidirão. Mas. 
de qualquer maneira, queríamos fazer esta in
trodução, inclusive, destacando um outro fato. 
e aproveitando a oportunidade de termos aqui 
conosco, e seguramente faço em meu nome, 
em nome do Senador Ge.rson Canai.a, em nO
me do Senador Afonso Sancho, a nossa satis
fação por termos conosco o Relator da nossa 
Constituição, o ilustre Deputado Bernardo Ca
bral, de tantos serviços prestados ao Congres
so e o qual, melhor do que ninguém, sabe 
da importãncia qUe se deu ao Cohgresso biâ
sileiro, à Câmara- e ao SenadO, no·-qUe diz 
respeito às questões pertinentes à dívida ex
tema. 

Por aqui haverá de passar todo o processo 
de decisão política da matéria, portanto, esta 
é a segunda razão, alêm de outras que tería
mos para este tipo de debate, que haverá de 
ser muito mais significativo com a particíÇia~
ção e a palavra de V. Ex', a quem agradecemos 
por ter atendido o convite desta Casa e desta 
Comissão e a quem, prazerosamentê, conce
demos a palavra, para que nos dê a sua men
sagem, nos diga do seus projetas e propósitos, 
e faça a sua análise, sob-re- a teniática tão im
portante. 

Com a palavra o Governador Fernando Co
llor de Mello. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
- Exmo. Senhor Sena_dor Carlos Chiarem, 
que honra este Parlamento com posições tt1ti
das, claras, que se vem colocando como um 
dos bastiões da correçâo- no trato da coisa 
pública; Ex.mos; Srs Senadores, meu prezado 
companheiro e amigo Deputado Bernardo 
Cabral; Sr. Presidente do-Partido da Recons
trução Nacional, Dr. Daniel Tourinho, Srs.Jor
nalistas, minhas Sr' e meus Srs recebi com 
muita satisfação _e ao mesmo tempo, com a 
exata noção da responsabilidade que me ca
bia, o convite que me foi feito pelo Senador 
Chiarelli, aqui, no plenário da ComissãO da 
Dívida Externa, para colocar o posicionamen
to não somente do homem público, mas, so
bretudo, do Partido da Reconstrução Nacional, 
PRN, ao qual hoje estou vinculado e_ ao qual 
mefiliei. -

Naturalmente, a questão da divida externa 
não pode ser tratada isoladamente _sem que 
possamos conceituar as outras questões eco
nôm[cas, os outros_ problemas económicos 
por que passa a Nação, já que elas estão, 
intimamente, interligadas. A nossa proposta 
parte de uma constatação de que a dívida 
externa brasileira, do modo que vem sendo 
tratada1 é rigorosamente impagável. 

Desde o colapso do sistema financeiro inter
nacional em 1982, o Brasil vem sendo subme
tido aos ditames dos credores privados e de 

seu órgão interventor,_o FML Os resultados, 
comp todos sabem, inclusive os que não o 
admitem, têm sido desastrosos. 

A economia está estagnada, o setor priva
_ti@ acuado, o setor Público à beira da falência, 
a inflação corroendo diariamente os parcos 
rendimentos dos assalariados; tudo contribui 
para o agravamento das já deterioradas e pre
cárias condições de vida da população. 

O tratamento conservador da dívida externa 
pressupõe o pagamento integral dos serviços 
de uma dívida contratada em condições inad
missíveis pata projetas muitas vezes ilegíti
mos. Esse pagamento_só pode ser feito me
diante a geração de excedentes comerciais 
cOm o extedor que só ~o possíveis pela com
pressão salarial, pela concessão de incentivos 
fiScais e subisídios creditícios e pela acele
ração da desvalo_r_izaç:ào cambial. 

Por outro lado, como esses excedentes são 
gerados pelo setor privado e o setor público 
concentra o individa, produz-se um desequi
líbrio financeiro cuja _contraPartida é o aumen
to gigantesco da dívida interna. O resultado 
diSSo é a crescente pressão das despesas fi
nanceiras que impoSsibilita a realização de in
vestimentos em infra-estrutura e programas 
sociais. Nos moldes atuais, o reca.Jonamento 
da divida tem sido incapaz de reduzir as trang.. 

le-rências ao eXterior. 
Não se pode deixar de lembrar também que 

· as renegociações nesses moldes criavam to
das as condições para a despesa Pública im
produtiva e para a corrupção: os relendings, 
com as indecentes comissões, são fatos que 
a Nação brasileira não pode mais suportar. 

A passMdade com que os _últimos governos 
_ brasileiros aceitaram essas imposições, mais 

ao que ingenuidade, sugere na cumplicidade. 
A falta de legitimidade do Gciverno aparece 
rlitidamente_ no seu descompromisso com a 
solução dos problemas que afligem o povo 
brasileiro e na aceitação incondicional do re
ceituário preconizado pelo FMI. 

Há que se evitar, por outro lado, a falsa solu
ção do voluntarismo irresponsável, da dema
gOgia eleitoreira. A moratória deve ser vista 
como um instrumento de negociação, Instru
mento legítimo, porém não um fim em si mes
ma. Um iristrumento de persuasão, um instru
mento de negociação, um instrumento de 
pl'esSãó. 

Não podemos Correr o risco do isolado
nism6, embarcando na aventura do repúdio 
_da dívida. É preciso ousar na busca de solu
ções factiveis. A i"esçionsabilidade de nossa 
tarefa nos impede_ de jogar o Paí~ na aventura 

Clas ilusórias saídas unilaterais. E preciso en
frentar os problemas e não negar sua exis
tência. 

Entendemos que a dívida externa, desde 
a sua contratação, envolveu responsabilidades 
_de ambas as partes._ fi osso entendimento é 
que os credores privados devem ser chama
dos a assumir a parte que lhes cabe. O excesso 
de liquidez internacional nos anos 70 levou 
diverSos bancos priVados a fazerem emprés
timos sem à devida cautela, sem a adequada 
análise dos riscos envolvidos. Com a crise de
flagrada pela Moratória Mexicana em 1982, 

os bancos passaram a transferir, sob os auspí
cioS do FMI, os Ónus dessa dívida, integral
mente, aos devedores. A trágica "Noite de Ca
racas" exprime apenas de forma condensada 
o que tem sido esses anos para os países 
devedores. Mais dramático é recordar quantas 
noites como aquela não foram diluídas neste 
doloroso período de ajustes. 

Esse sofrimento tem sido em vão, esta é 
a realidade! de uma lado, os credores insistem 
em manter as mesmas condições de paga
mento, ao mesmo tempo em que reçusam 
recursos adicionais. De outro, o povo brasileiro 
não vê reduzidas as suas carências, não vê 
no futuro a possibilidade de atendimento às 
suas necessidades mais básicas. 

Nossa proposta para a dívida externa faz 
parte de um programa mais amplo para o 
Brasil. Entendo que a solução da dívida deverá 
ser, antes de mais nada, subordinada ao exer
ócio da soberania nacional,_através da letimi
dade que será conferida pelas umas em 15 
de novembro. Será preciso inverter os termos 
da equação. É inadimlssível que o crescimen
to do País fique Condicionado ao pagamento 
da divida externa. Isso deve ser impedido. Ao 
contrário, a soberania nacional impõe que es
se pagamento limite-se ao compatível com 
a necessidade de crescimento da e:conomia. 
Não se trata de saber quanto será possível 
crescer depois de pagar a dívida externa, mas, 
sim, quanto será possível pagar depois de ga
rantir o crescimento. 

Não basta, no entanto, assegurar o cresci
mento _econômico, é preciso que esse cresci
mento se faça com o resgate inadiável da 

_imensa dívida social que ameaça a estabili
dade das instituições democráticas. Essa tare
fa pressupõe, por seu turno, a reconstrução 
do Estado. Somente um Estado moderno, 
competente, eficiente vale dizer, moral e finan
_ceiramente saneado - pode chamar a si a 
responsabilidade de implantar aJustiça Social 
neste País. 

É urgente a recuperação da capacidade de 
investimento do Estado, assim como de sua 
capacidade de planejamento e de seu poder 
de regulamentação e articulação dos interes
ses voltados ao desenvolvimento do País e 
à redução das disparidades region<Us e das 
desigualdades de renda. 

A retomada do crescimento e a reconstru
ção do Estado exigem dos brasileiros um 
"Basta". Bastã à passividade, ao bom-moeis
mo, à corrupção, ao nepotismo e aos privilé
gios. Cabe-nos tomar a~ rédeas de nosso pró
prio destiõo e dar um basta ao cartel dos Cre
dores- gerenCiados p€1o FMI. 

O que eu --trago para os senhores é uma 
proposta na qual a auditoria da dívida externa, 
assegurada ~a Constituição, não será um ato 
de rancor. Será um gesto de Soberania Nacio
nal necessário à definição do lugar que o Brasil 
quer ocupar no Mundo. 

Nossa proposta parte da constata de que 
as imensas potencialidades do Brasil, a neces
sidade de crescimento para superar as desi
gualdades sociais e a integração soberana ao 
mercado internacional não podem mais espe
rar. o momento para um posicionamento é 
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oportuno, seja pela mudança de posição esbo
çada pelos credores, seja pela iminência de 
termos um governo legitimado pela vcintade 
popular. 

Nossa proposta_ pauta-se pelos seguintes 
princípios: 

-retomada do crescimento_ ao nível com
patível com a necessidade de geração. 

-preservação da soberania nacional, recu
peração do caráter Público e da f!J_nção social 
do Estado. 

E eliminação da miséria absoluta. 
-combate à obsolecência do parque in

dustrial e recuperação da infra-estrutura. 
-integração-com a econômla Mundial, su

bordinada ao revigoramento do mercado; e 
-fortalecimento do regíme federativo. 
Nesse sentido, propomos retirar o aval da 

União aos créditos -privados externos e desta 
forma forçar a descentralização das relações 
entre devedores e credores. 

Ao ser convtdado para me pronunciar pe
rante esta Comissão, acolhi com satisfação 
a oportunidade de aqui iniciar a apresentação 
à Nação brasileira de minha proposta, da pro
posta do Partido da Reconstrução NaclónaJ, 
o PRN, que indica tambêm ós pi'oncípios pelos 
quais pautaremos, o Partido e eu próprio, a 
nossa ação de governo. 

Vejo no Congresso, não s6 por força da 
Constituição, que disciplina a apresentação do 
programa plurianua\ e, a cada ano, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárfas, o forum apropriado, 
adequado, necessário e suficiente para a dis
cussão dos problemas fundamentais da socie
dade brasileira. 

Iniciaria agora, de maneira mais objetiva, 
Sr. Presidente da ComiSsão, Senador Carlos 
Chiarem, Srs. Senadores, Srs. Deputados, mi
nhas Senhoras e meus Senhores, a apresen
tação do nosso objetivo, que começaria com 
um diagnóstico e com uma resposta, telitando 
demostrar o porquê a dívida externa é nociva. 
Ela é nociva porque temos uma estrutura in
dustrial que só possibilita a geração dos atuais 
superávits comerciais, seja pela restrição, do 
mercado interno, seja pela manipulação artifi
cial do câmbio, ou pela compressão salarial, 
ou os três juntos. 

Como o s_e_tor privado é gerador de dólares 
e o setor público é endividado em dólares, 
produz-se um desiquilíbrio financeiro cujas 
consequências, todos nós sabemos, são extre
mamente danosas: pressão na dívida interna, 
impossibilidade de Se fazer uma política mo
netária (é absolutamente impossível se estabe
lecer qualquer politica monetária na confusa 
situação em que nos encontramos, do ponto 
de ~sta económico-financeiro), e a inexistên
cia de investime_nt9_S. públicos e privados, por
que os capitais estão aprisionados no over
night e de lá não saem enquanto definições 
de uma nova política econõmica não sejam 
devidamente estabelecidas em nosso País. 

Por que a renegociação feita até agora não 
res_olve esses problemas? Porque os moldes 
de _reescalonamento têm _sjdo inc.:~pazes de 
reduzir as transferências e condicionam o 
crescimento da economia ao setor externo. 
Entre 1983 e 1988, a nossa Poupança Interna 

Bruta aumentou de 17% para 22% do PlB, 
mas os investimentos caíram de 20% para 
16% do PlB. Essa diferença:~ naturalmente, é 
repi-~sei1tada pela transferência de_ recursÇlS 
para o exterior. Significa que essas transfe
rêncjas.ao exterior, depois do ajustamento im
posto ao País, cresceram de O a 6% do PIB. 

Não se pode deixar de lembrar, também, 
_que aS ren-egociações criavam todas as condi
.ÇQes para o aumento d~ despesa pública im
produtiva e cOrrupção. Os Relendings - co
mo já foi aqui aludido, com as suas abusivas 
comissões- servem como exemplo e consti
tuem fatos que a Nação brasileira não pode 
rigorosamente mais suportar. 

.Não podemos, pois, esperar passivamente 
qUe os países capitalistas avançados resolvam 
as suas equações financeiras e geopolíticas 
para que voltemos a crescer. 

Os que apostam na negociação tradicional 
têm crença, ou talvez a ingenuidade, de que 
a economia mundial possa voltar a uma situa
ção passada e que o Brasil volte a crescer 
nesse embalo. 

Os bancos privados credores aproveitaram 
a folga dada pelo ajuste até 1987 para receber 
em juros e formar reservas na iminência da 
interrupção dos pagamentos dos países endi
vidados. Não se pode esperar, portanto, que 
agora eles entrem com dinheiro novo. Ao con
trário, pretendem substituir_ seu dinheiro pelo 
das agências governamentais e organismos 
internacionais. ·· 

O FMI, por outro lado, não consegue ser 
o que deveria, uma instituição reguladora do 
crédito, e os avanços para a formação de uma 
entidade internacional que desempenhasse 
esse papel esbarram em problemas de toda 
a natureza~ 

Ao mesmo tempo, não poderemos embar
car na aventura do isolacionismo do País da 
economia internacional, apesar de a mora
tória, como aqui lé!,nibém já foi colocado, se 
por nós considerada como um instrumento 
legítimo de negociação a ser usado, se for 
nece$ário, no seu devido tempo. 

Esta propostã parte de uma constatação 
e de um diagnóstico. 

A constatação é a de que as imensas poten
cialidades do Brasil, a necessidade de cresci· 
menta para superar as imensas desigualdades 
sociaiS e a necessidade -de integração sobe· 
rana ao mercado internacional, não podem 
mais esperar. 

O diagnóstico é que O momento para um 
novo posicionamento é oportuno, seja pela 
mudança de posição dos credores, seJa pela 
iminência de termos um governo legitimado 
pelas urnas, com a confiança da Nação e, 
portanto, com a credibilidade. 

A dívida externa e o tratamento dado a ela 
impedem o financiamento da economia como 
todos nós estamos vendo e mantêm os capi
tais sempre aprisionados nessa eterna ciranda 
financeira. 

Portanto, a dívida deve ser tratada de ma
neira subordinada a um projeto de crescimen
to econômico, e nunca o contrário. 

O qUe fazer então? A no_ssa proposta baseia
se na retirada do aval da União aos credores 

externos e na conseqüente descentralização 
das relações entre credores e devedores. _Este 
é o cerne da nossa proposta. 

O desequilíbrio financeiro a que nos referi
mos decorre do fato de que o Governo central 
renegada as condições gerais de pagamento 
da divida e, como avalista da maior parte dessa 
dívida, redistribui os ónus e os recuJ;~os entre 
as entidades devedoras, segundo seus crité
rios e conveniências políticas. 

Não é possível que uma empresa como a 
Petrobrás ou a Vale do Rio Doce não tenham 
autonomia necessária para viabilizar seus pla
nos de expansão, inclusive renegociando sua 
dívida com seus_credores. . 

Não é possível que os Governos Estaduais 
se vejam obrigados a subordinar suas politicas 
estaduais à forma de negociação encaminha
da pelo Ministério da fazenda. 

Nossa proposta é que devedores e credores 
negociem diretamente prazos e formas de pa
gamento compatíveis c_om a efetiva capaci
dade de geração de re<:ursos_ dos _órgãos deve
dores. 

Ao Governo Federa! cabe definir Um verda
çleiro projeto de crescimento, o que significa 
a_ definição de uma politica industrial e agrí· 
cola, a realização de uma profunda reforma 
administrativa, e o estabelecimento dos parã

-metr~ sob os quais se darão as negociações 
adnl.a referidas. 

EsS?~S negociações, desde que haja pers
pectivas de crescimento, não se restringirão 
aos acertos convencionais - leia-se paga
mentos de juros -e deverão implicar a incor
poração de parceiros adequados. Para isto 
dois instrumentos poderão ser usados: a con
verã-o da dívida em investimentos produtivos 
e a privatização, particularmente nos setores 
de infra-estrutura e exportações, sempre su
bordinados aos interesses nacionais- e -aos pa
râmetros definidos pelo nosso programa de 
Governo. -

Não_se trata. entretanto, de atiibuir exdusi
vamente_ij_s_í_o~a_s_ de mercado a solução dos 
problemas que esse Estado não foi capaz de 
resolver. A negociação direta é um instrumen
to que -julgamos- nos recolocará na trilha 
do crescimento, sob a coordenação e controle 
do Estado, recuperado o Estado para exercer 
a sua função de fomentador do desenvolvi
mento econômico e social. 

Vantagens dessa proposta: a primeira delas 
é a liberação das finanças e instituições públi
cas; resgata o papel social do Estado e dos 
instrumentos de política monetária e fiscal; faz 
com que o_Banco Central possa recuperar 
também a sua possibilidade de fazer política 
monetária; faz com que a liberação dos recur
sos fiscais, do _ônus de parte do serviço da 
<;lívida sejam aumentados e, portanto, ficam 
disponíveis os recursos para os investimentos 
do Governo; libera o Estado_para exec::utar pro
g_ramas sociais: saóde, educação, habitação 
etc., e traz, tam~~. o fortalecimento do prin
ç!pio federativo, que rege esta Nação. 

Tem os ainda algumas vantagens: o cresci
mento da economia irá. se verificar quase que 
de imediato; e o crescimento da economia 
servirá para diminuir as d~sigualdades de ren-
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da e das disparidades regionais. Mas não um-
crescimento económico como hoje estamos 
assistindo, que só tem servido para concentrar 
a renda, aumentar as desigualdades e criar 
a injustiça social. 

Como vantagens também, uma delas fun
damental, a possibilidade de retomada dos 
investimentos por parte das estatais, que sabe
mos extremamente~ debilitadas porque foram 
oneradas com a exigência que o Governo cen
tral fazia de que elas, sobretudo as mais sóli
das, conquistassem recursos externos através 
de empréstimos, n~o para que esses recursos 
servissem para os seus investimentos ou para 
as necessidades e atribuições da sua ativida
de-fim, mas, sim, para que esses recursos ser
vissem para tapar buracos de caixa em outras 
áreas, em outros setores do Governo. 

Essa proposta f'ãi com que seja desatado 
o nó financeiro pela menor pressão dólar/cru
zado, liberando os capitais privados do over. 
Traz também a integraç!o soberana do Pais, 
a economia mundial, seja do ponto de vista 
comercial, de financiamento ou investimento. 

A nossa proposta fartalece o nosso mercadO 
interno, que_ é um pressuposto básico dess_a 
mesma proposta; permite também, como· ou-
tra vantagem, a repatriação dos capitais nacio
nais que estão Já fora, pela internacionalização 
de deságio, e vai fazer com que os credores 
aceleram as suas propostas que já estâo colo
cadas, ou outras mais. 

J:: o tempo em ·que, por exemplo, o Plano 
do Secretário do T escuro Brady deve dizer 
a que veio. Quem ganha com esse Plano? 
Ganham as entidades públicas: empresas e 
Governo· qlte têalizam projetas economica-_ 
mente viáveis; os inviáveis, mas de cunho so
cial, serão realizados com os recursos orça
mentários liberados, como já vimos anterior
mente. Quem ainda ganha? Gci.riham as em
presas privadas, que fornecem equipamentos 
e serviços ao setor público, bem como os seto
res privados ligados ao mercado externo, tanto 
exportador como importador. Ganham o capi
tal e o trabalho, pela retomada do nosso cres
cimento. Ganham o mercado, ganha a popu
laçãu brasileira. 

Quem perde? Perdem os bancos irrespon
sáveis, que emprestaram dinheiro especula
tivamente. 

Algumas críticas já aguardávamos, mas 
elencamos duas delas que nos pareceram dig
nas de serem mencionadas nesta plenário. 

A primeira, de que os contratos de acordos 
já estabelecidos incluem cláusulas incompa
tíveis com a nossa· proposta, mas a recupe
ração da soberania nacional exige que a nego
ciação ponha a nu a natureza do endivida
mento e das renegociações havidas. Os proje~ 
tos inviáveis, financiados irresponsavelmente, 
deixarão de onerar o Tesouro inutilmente; a 
passividade das renegociações anteriores será 
substituída por um projeto que permite aos 
credores preservar seus interesses, na medida 
ern que os Interesses nacionais o permitam. 

Uma outra crítica poderia ser em relação 
ao cartel dos devedores que se insinua nos 
dias de hoje. A nossa proposta não é uma 
proposta isolacionista; ela não visa inviabilizar 

a--união dos paíseS devedores, em espec-ial 
da América Latina; ao contrário, é nossa con~ 
tribuição para a definição de condições de 
negot_iação geral para o pmblema da dívida 
mundial. B_aseia~se na coragem de assumir 
que as tentativas que foram feitas até- áQOra 
falharam por sua concepção estreita e que 
o Brêisll deve fazer uso do seu peso politico 
e econômico e nível mundial, para colaborar 
nà obtenção de uma solução d~flnitiva, porque 
viável, para o desenvolvimento global. 

Finalmente, essa proposta mostra com da
reza_o_que enterideOlos pelo-necessário papel 
do Estado coinO regUlador e coordenador; 
ümci.- nova inserção do Estado, viabilizada gra
ças ·a sua recuperação financeira, sem -ônus 
para o setor privado. 

Em linhas gerais, Sr. Presidente da Comis
são da Dívida Externa do Senado, Senador 
Carlos Chiari;olll, é esta a- nosso proposta. 

Agradeço a oportunidade que foi dada por 
V. Ex'_ e. seus.dignos Pares de podermos com
parecer hoje, aqui, para expormos e, ao mes
mo tempo, nos colocarmos inteiramente à dis
posição de V. Ex" para algum questionamen
to, alguma pergunta ou alguma dúvida que 
porventura exista. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (C.rios Chiarelli) -
Encerrada a exposição do governador Feman~ 
do Collor_de Mello, da sua proposta de condu
ção da política de negociação da dívida exter
na e nos termos usuais do debate nesta Co
missão, passo a palavra aos Srs. Parlamen
tares que já se inscreveram para fazer seus 
comentários e, sobretudo, as suas interroga~ 
ções e considerações à vista e à luz da palestra 
do Governador Collor de Mello. 

Com a paJavra o primeiro inscrito, o Sena
dor Afonso Sancho. 

O SR. AFONSO-SANCHO _c: .lriicialmente, 
Sr. Governador, ,de~ejo congratular-me com 
y, Ex• pOr esse trabalho agigantado que vem 
fazendo no País inteiro, criando uma nova 
mentalidade de que os jovems têm o seu lugar 
assegurado nesta grande Nação, e o exemplo 
da ânsia do povo brasileiro é de que V. Ex', 
mesmo com um Partido ainda sem grande 
estrutura, as pesquisas lhe proporcionam um 
lugar bem destacado. 

ln!dalmente, eu gostaria de perguntar, ape
nas para compreender melhor a exposição 
de V. EX", quando fala na retirada de aval. São 
os avais que foram dados ou são os avais 
futuros? 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
-Os avais que_ foram dados, porque a partir 
de agora, no entendimento da nossa proposta, 
não haverá mais avais do Tesouro Nacional 
para as operações de endividamento externo. 

c5 SR._AFONSO SÃNCHO- Mas, de agora 
em diante? 

0 SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
· - Não, a retirada dos avais já existentes. 

O SR. AFONSO SAf!CHO -· Um pouco 
difícil, não é Governador? Porque o País passa-

ria por caloteiro, e assim seria muito fácil, por 
exemplo, um mutuário fazer uma operação 
no banco com aval e _depois o avali::.ia chegar 
a dizer: "retira o meu aval que eu não quero 
mais." Tenho para mim que isso vai trans
gredir o Código Comercial, vai trãnsgiedir 
acordos internacionais, irá transgredir tudo, e 
tenho a impressão de que o Pais não ficaria 
bem numa situação dessas, mas, em todo 
caso; é o pensamento- de V, Ex" e deve ser 
respeitado. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
-Muito obrigado. 

Eu me permitiria lembrar ao Senador Afon
so Sancho que hâ um princípio do Direito 
Internacional que acredito seja muito impor
t~te. Esse princípio diz o seguinte: "Nenhuma 
nação é obrigada a cumprir acordos que firam 
a estabilidade de sua economia e do seu regi
me, a sua soberania e _a dignidade do seu 
povo." 

Esses avais ferem fundamentalmente_ a nos
sa soberania, a nossa estabilidade econômica 
e, sobretudo, a dignidade do nosso povo, que 
hoje está atormentado pela desesperança, pe
la falta de perspectiva de emprego, pela fome, 
pela miséria, pelo analfabetismo. 

Não queremos este plano que, acredito, tem 
uma congjstência muito apreciável, porque 
não quer, nao se nega a pagar. Não se quer, 
nem se deseja dar o calote. Queremos apenas 
fazer com que cada um cumpra com as stias 
atribuições. 

O que não pode mais é o Governo Federal 
ir para Nova Iorque, pagando as passagens 
e as diárias _de 800, 900 -banqueiros, ficando 
aquela fila de banqueiros assinando papel, e 
o Governo, muitas vezes, assinando sem saber 
o que está fazendo. 

O que n~o· Se -p-Óde ma'is -é admitir essas 
taxas de juros flutuantes. O Senador sabe que 
o País, em 1980, tinha uma divida externa 
de 53 bilhões de dólares. De 1980 até agora, 
já pagou 105 bilhões de dólares em juros des
sa dívida e aind.;~ deve 114 bilhões de dólares! 
Isso fere_a nossa soberania, isso fere a nossa 
di_griidade! E, ao mesmo tempo, o plano per
mite que possamos talvez até expurgar dessa 
dívida tota1 aquela parte que sabemos vem 
sendo considerada por todos nós ilegitima, 
porque é eivada de corrupção, de favoreci~ 
meri.to, de pagamento de propinas e de gor
jetas. 

Quando se coloca a negociação direta entre 
o banco credor e o devedor, se o que foi finan-

--dado, objeto desse endividamento, é um pro
jeto viável e, se é viável, está favorecendo o 
nosso País, está beneficiando a população bra
sileira, muito bem, estâ rendendo, do ponto 
de vista econômico ou social. 

E aqueles projetas que foram colocados, 
que foram financiados para que os credores 
internacionais empurrassem, pela goela abai
xo, os dólares de mercado extremamente Jí. 
quido, na éPoca dos petroâófares, eles tam
bém terão que pagã1". A dívida foi mal contra~ 
tada, a dívida foi mal negociada, a dívida, en
fim, está hoje sob a suspeita da Nação. 
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A irresponsabilidade não foi somente de 
quem contratou mal essa dívida. A irresponsa
bilidade é também de quem concedeu esse 
empréstimo. É tão ou mais responsável do 
que aquele que contratou o que concedeu 
um empréstimo, sabendo que não teria viabili
dade econômica nem social. É por isso que 
estamos- querendo chamar também à respon
sabilidade essas pessoas. O que absolutamen· 
te nós não podemos mais é pautar o nivel 
do nosso crescimento econômico depois de 
equacionada a dívida externa. Não. Temos 
que, primeiro, estabelec:er as taxa.:i de cresci
mento nosso, temos que crescer no mínimo 
6,5% ao ano, para dar ingresso, anualmente, 
a I ,7 milhões de pessoas no' mercado de tra
balho. 

É com base nisso que temos de trabalhar 
estabelecendo os parâmetros_ que vão nos 
conduzir a um crescimento económico com -
justiça social e subordinada a questão da divi
da a esse crescimento .. 

O SR. AFONSO SANCHO - Realmente, 
é um pensamento. Ocorre que o que aconte
ceu não fere a sensibilidade nacional. O que 
está ferindo é a nossa falta de capacidade de 
pagar. E o ilustre Governador sabe que o Brasil 
não pode ser estanque. O Brasil não é uma 
Nicarágua, não é um Haiti, não é uma Namí
bia. o Brasil é um grande País que tem um 
Estado que é o maior pais da América do 
SuL 

Então, não podemos tomar deliberação 
nem mesmo numa ·campanha eleitoral que 
venha criar um isolamento do País, porque 
já foi experimentado, nessa última moratória, 
quando estávamos exportando um bilhão de 
dólares e passamos a t!xportar 100 milhões 
de dólares - e não sabíamos mais quanto 
que exportaríamos. Não podemos ficar estan
ques, nem pode-mos dizer que a nossa sobe
rania não deve ser tocada com argumentos 
que, talvez. tenham contra~argumentos. Mas, 
respeito o ponto de vista do nosso Governa
dor. 

Gostaria também que V. fr me explicasse 
como desconcentraria_ as rendas, porque V. 
Ex" falou en passante eu queria mais detalhes. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
-Esse plano estabelece metas de c-rescimen
to econômico, libera recursos do Governo. 

(Inaudível) 

O SR. - Certo. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
-Esse plano estabelece metas de crescimen
to ec_onômico e libera recursos do Governo 
pa_ra aplic-ação em programas de sua atribui
ção básica. Esse programa faz com que a 
confiança na economia brasileira seja recupe
rada, porque, ao lado desse programa, natural
mente, deveremos ter uma politica industrial 
bem definida, uma política agrícola, e assim 
por diante. 

Com ·a- próprio aumento do ingresso do_ 
mercado de trabalho, a renda já estará sendo 
melhor distribuída. Com a melhoria da condi
ção do nosso parque produtivo, que hoje se 
sucateia rapidamente. teremos também con-

dições de empregar mais, de pagar melhores 
salários. 

Numa economia como esta, com a dúvida 
irlterna também sendo menos pressionada, 
porque o Governo, tendo liberado recursos 
próprios seus, não vai precisar mais pressjonar 
com os titulas da dívida pública a nossa dívida 
interna, as taxas de juros deverão baixar e, 
consE:qüentemente, o lançamento desses titu
las não se fará na rapidez e na voracidade 
que hoje estamos verificando. 

Esse p1afi0, basicamente, estrutUralmente, 
é um plano que fortalece o mercado interno, 
redistribui melhor a renda, pelas próprias 
oportunidades que ele cria para todos. O fato 
de retirarmos, de desatarmos esse nô da çiran
da financeira e permitirmos que os recursos 
que hoje- estão na cadeia do ovemight circu~ 
lem também propicia um impulso no nosso 

-desenvolvimento. 
Então, -é um plano que, fundamentalmente, 

propicia melhor distribuição de renda, porque 
permite um crescimento económico auto
sustentado, com recursos do Estado e com_ 
recursos_- também do capital privado, que se 
sentirá seguro, porque com regras bem defini
das, a reinvestir no País. 

O SR. AFONSO SANCHO - Uma última 
indagação: eu gostaria de saber o pensamento 
de V. Ex' sobre dívida interna, se também seria 
retirada a garantia que o GoVeino deu até ago
ra? 

O SR. FERNANDO COLLOR MELLO -Ab
solutamente. Isto não é necessário. Acho que 
a divida intema:âeverá ser mantida e cumprida 
pelo Governo, nos moldes que aí se encon
tram, como as taxas pactuadas, com os prazos 
de resgate obedecidos rigorosamente~ Esse 
plano, inclusive, é para fazer com que o Gover
no cumpra suas obrigações em relação à divi
da _interna. Sem ísto, difiCilmente poderemos 
atestar que esta questão da divida interna fique 
intocada. Isto garante que o Governo estará 
presente, honrando os compromissos assu
midos com a emissão dessas letras_ do Te
scuro. 

O SR AFONSO SANCHO- Obrigado. Es
tou satisf_eito. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Tem a Palavra o Deputado Dei Basco Amaral. 

O SR. DEL BOSCO AMARAL - Sr. Presi
dente, estive aqui nesta Comissão assistindo 
ao trabalho do Senador Carlos Chiarem, Presi
dente da Comissão, quando investigava a nos
sa quota de praga da corrupÇão mundiaJ. A 
nossa quota ainda é avanfajada. Temos a nos
sa dívida interna, nOssa divida ·externa e a nOs
sa quota sensivelmente, já com notoriedade 
nac-tonal e internacional, muito grande de cor
rupção:· 

Tenho a impressão, e nisto o Senador está 
certo em parte, de que o ctdadão que não 
moraliza a própria casa, o cidadão que não 
moraliza a sua própria instituição, dificilmente 
pode, depois, até investigar se os direitos cole
tivos, mrseja, o direito dos cidadãos brasileiros 

podem ser subordinados aos direitos indivi
duais de banqueiros internacinais ou de cor
ruptos nacionais que fizeram os acordos pas
sados, logicameote CO:m exceções,_ algumas 
partes da dívida externa podem ser razoavel
mente apontadas até como sadias, mas, nor
malmente, temos o_ seguinte: de um lado, al
guém recebendo uma parte de algum por cen
to, e de outro lado interno S.!guém recebendo 
uma parte, muitas vezes, polpuda e outras 
quantias dessa natureza. Eu posso até dizer 
-e faço palavras minhas -que já se aponta 
no porto de Santos quem vai ganhar a_s obras_ 
do Fundo Nakasone, que v:ão ocorrer daqui 
a quatro meses, e nesse ponto eu furaria a _ 
Folha de S. Paulo; se_quisesse, poderia aqui 
dizer duas ou três empresas que já estão pre
parando canteiro de obras. Afinal, quem pre
para canteiro de obras de um fundo de duzen· 
tos e poucos milhões, que ainda vai chegar 
ao País, apesar de já assinado pelo governo 
japonês- duzentos _e poucos milhões de dó
lares só para a parte portuária de Santos? Des
sa forma,_ V. Ex", _Governador, que vem real
mente despontando aí como um elemento 
de regeneração, uma espécie assim de caute
rizador das chagas de corrupções terríveis que 
neste Governo, até pela fraqueza e muito me
nos por envOlvimento do Presidente José Sar
ney, campeia assim livremente, eis que há mi
riistérios onçle a corrupção não é simplesmen
te a exceção, mas a regra do ministério, o 
ascençorista já começa a dizer. "E o meu?"_ 
até subir ao Sr. Ministro; _e_ o Ministro sabe. 
Estou à vontade para dizer isso porque existe 
em uma das Casas do Congresso Nacional, 
urna CP! com uma esmagadora maioria de 
assinaturas sobre a corrupção na Siderbrâs 
e não vai para o Plenário, não vai porque há 
pressões externas em cima do_ Congresso Na
em cima daqueles que ainda não sabem que 
força têm para eliminar essa chaga represen
tada pela corrupção. (Falha na gravação) ... ex
tema, _acüar o pagamento, fazer esse _sistema 
de minimoratória (falha na gravação) ... no Pafs 
ou no exterior, comissões ou com a utilidade 
do próprio projeto é óbvio que estamos pagan
do alguma coisa, a mesma coisa, eu diria ao 
Senador que me antecedeu, que se amanhã 
fôssemos chantageados por um gerente de 
banco para salvarmos a vida de um ffiho, e 
contraíssemos um empréstimo no banco a 
juros exorbitantes de 50%, eu contrairia para 
salvar a vida de meu filho, mas denunciaria 
esse contrato depois e não me sentiria um 
caloteiro. 

A Nação brasileirã pode pelo voto estabe
lecer, e V. Ex• ou outro candidato qualquer 
- sou de outro Partido que não o de V. Br., 
sou· do PMD_B_ mas o candidato que se propu
ser, pelo menos a ínvestig·ar a dívida, vamos 
parar de pagar e vamos fazer realmente uma · 
Investigação para saber a r.rocedênda_dessa 
dívida, tenho a impressão que quem fizer uma 
proposta dessas e cumprir - que não fique 
só na proposta, Sr. Govem<;~dor - tenho a 
impressão que receberá um apoio mac-iço de 
parte da sociedade brasileira. Isso aí é um cata
lizador de votos incrível, porque brasileiro sabe 
a estória_ do cemitério - dois para mim, dois 
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para ti e um para o que está passando lá fora. 
Isto foí feito com a dívida externa brasileira. 

Posso assegurar, porque minha mãe fale
ceu no ano passado, foi funcionária modelar 
da alfândega de Santos há sessenta anos, e 
hoje se fizéssemos umã operação container, 
o dia nacfonal do container, constatarlamos 
que talvez 50% deles estariam ovados, com 
mercadorias que iriam mostrar descaminho 
ou contrabando no ingresso neste País. Di
nheiro que está saindo e mercadorias que con
corram talvez com o produtor interno, entran
do pelo porto de Santos. Minha mãe, durante 
sessenta anos, assistiu, no tempo do géia, tem
po em que não fabricávamos automóveis, ao 
porto de Santos ser o porto nacionaJ do con
trabando e do descaminho para ficar por auto
ridade da ditadura e por autoridade também 
dos tempos democráticos. Ela passou por to
das essas épocas. Corrupto tem na ditadura 
e na democracia; só que na democracia pode
se fazer como fez o- Senador Carlos Chíarelli, 
pode-se fazer o que está fazendo o Gasparian, 
nesse instante, na comissão respectiva da Câ
mara dos Deputados. 

Hoje, V. Ex• assume o compromisso com 
a Nação, com o povà brasileiro, de que não 
vai calotear, não, com emoção-aí, concordo 
com S. EX' Sr. SenadOr- ficaríamos isolados 
do mundo. Esses pilantras - o termo é este_ 
- não conseguem resolver seus problemas 
internos, não conseguem encarcerar os seus 
corruptos internos e dizem que não pagam 
agora a divida externa. Não! Um governo-sério 
investigaria qual foi o cron-owama ou-até -õ
organograma da corrupção, porque a corrup
ção, no Brasil, chegou ao pOnto de ter organo
grama. O corrupto tal está subordinado ao
corrupto tal e assim funcionam os governos. 
Então, terta um cronograma e os apartes, no 
qual iriamos ver o que foi aplicado nas obras. 
Naquela época pode-se investigar tranqüila
mente determinadas saidas, basta ver noblack 
hoje qualquer subida desmesurada. Logo, de
pois de um aparte de recursos_ externos, já 
podemos saber que entraram dólares externos 
que estão saindo pelos doleiros, porque, reaJ
mente, alguém fez caixas com dólares de dívi
da contra1da pelo povo brasileiro e seus gover
nantes. Muitos bem, se V. Ex• se compromete 
a agir no caráter geral como fez na simpática 
e heróica Alagoas, já fica realmente um meio 
crédito, não meu partidário, não meu pessoal, 
porque sou homem ... de partido, mas ficará 
com meu crédito perante a Nação. 

Quanto à dívida interna, mal o Senador aca
bava de perguntar, V. Ex" disse: "Absolutamen
te, será tudo respeitado". V. Ex'- não vai tam
bém investigar - aí é que me causou uma 
certa surpresa-, V. Ex• nem deixou o Senador 
terminar e investiu logo, dizendo: "Absoluta
mente", cOmo se dissesse: .. Lá fora tudo e 
aqui dentro nada" .• V. Ex• não vai também in· 
vestigar, se o Presidente da República, como 
esta dívida interna chegou a estes limites insu
portáveis, ou vai? Era o que eu queria ouvir 
de V. Ex' 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELlo 
- Na dívida interna temos um desequilíbrio 

orçamentário, ou seja, o Estado gastando 
mais do que arrecada, tem de ser equilibrado 
de alguma maneira. O Governo, então, tem 
algumas alternativas: a primeira delas é au
mentar os Imp-ostos. Ele não tem mais por 
onde aumentar os impostos, porque ninh
guém mais suporta pagar um cruzado de im
posto. Ele vai para a emissão, pura e simples, 
do dinheiro ou vai para a colocação dos titulas 
públicos, oferecendo ao mercado com taxas 
competitivas, de modO a que tenha aceitação. 
É muito dificil, então, de se saber para que 
projeto a dívida interna está servindo. Basica
mente, ela está servindo para sanar o desequi
líbrio _or~_e_ntário do Estado brasileiro. Se 
verificarmos que a dívida interna, na realida 
de, hoje, os 90 bilhões ......,. equivalentes em 
cruzados_ de dólares. que estão girando diaria
m~nte_no-_over são capitais, são recursos que 
estão lá aprisionados pela falta de uma política 
econômica consistente, que, no momento em 
que houver uma política económica, esses re
cursos estarão se desgrudando daí para serem 
injetados no setor produtivo da economia. 
Qualquer ação nossa de um calote na dívida 
interna seria extremamente danoso para que 
nós alcancemos as taxas de vencimentos a 
que nos estamos propondo. Então, se pegar
mos pela dívida externa, garanto ao Sr. Depu
tadp Dei Basco Amarai que, sem dúvida algu
ma, estaremos pegando aqueles que causa
ram, induslve, esse endividamento interno, 
porque foram os que causaram o desequilíbrio 
orçamentário, foram os que estabeleceram 
um déficit público absolutamente monstruo
so, -gigantesco-e-que não tem nenhuma cono
tação com a nossa realidade. 

O SR. DEL BOSCO AMARAL - Sr. Presi
dente, V. Ex• me p:ermite só mais um questio
namento? 

V. EX" sabe - e nisto todos os Senadores 
e Deputados aqui deveriam saber - que hoje 
o empresário nacional é simplesmente calo
teado pelo Governo Federal, pelos governos 
estaduais - não sei se o de V. Ex" também, 
mas ao menos Já, em S. Paulo, muitas vezes 
se pode pagar por falta de caixa, e quanto 
aos govembs municipais, não há nem o que 
falar. Por exemplo, há uma cidade do PMDB 
e outra do PT na minha região, onde a Prefei
tura está aplicando no mercado fmanceiro que 
realizaram obras sérias para isto. Se o Depu
tadp protesta abertamente é Deputado interes
sado em que empresário receba, mas eu, co
mo não -tenho "rabo preso'' e ponho fogo no 
"rabo de palha" que tentam me plantar, digo 
o seguinte: se sou administrador, investigo a 
obra que foi realizada pelo empresário nacio
nal, se ela foi correta devo, pago. Se devo 
com saúde e pago quando puder, e outra his
tória. Mas, simplesmente, os Governos não 
estão -- União, Estados, Municípios - não 
estão pagando aquilo que contraíram com o 
empresário nacional. Onde isto é descontado? 
O empresário perde? Não, não pode, Sr. Go
vernador. Simplesmente uns 40% a mais no 
valor da obra, um pouquinho a menos, com 
!JlUito a menos nas mediçóes, e aqui e ali 
há.sempre um jeitinho nadonal de o pagador 
da conta ser a população brasileira. Nem paga 

a Prefeitura, nem paga o Estado, nem pa-ga 
a União, paga simplesmente a população. -

Encerrando, faço a pergunta, lembrmado 
aqui que temos nas nossas Disposições Tran
sitórias, no art. 26: "NO prazo de um ãnõ a 
contar da promulgação da Constituição, o 
Congresso Nacional promoverá, através de 
comissão mista, exame analítico e pericial dos 
atas e fatos geradores deste ano, antes até 
d_os srs. candidatos receberem o aplauso ou 
o veto popular, o Congresso Nacionai"já terá 
obrigação de estar fazendo isso. Pergunto a 
V. Ex-, que evidente deve ter um grande ou 
parcial apoio na Bancada de AJagoas - aliás, 
tenho certeza de que o fará - e que não 
ficará esperando, eleito, para que comecemos 
isto, que prepará e solidificará o terreno para 
que o Sr. Governador, se eleito amanhã, possa, 
realmente não calotear a nossa dívida externa, 
e pagar, realmente, aquilo que for aplicado 
no País, ou, pelo menos se constatado que 
o credor externo desconhece o rumo que a 
administração deu ao dinheiro, ele não é cul
pado. Normalmente, estão aí os escândalos 
internacionais, tanto no Japão, nos Estados 
Unidos, na Alemanha. Vemos nestes países, 
uma série de homens indo para a cadeia por 
negociações que fizeram um empréstimo 
com outros países - o Brasil não vem sendo 
citado ultimamente, porque aqui consegui
mos esconder bem os corruptos internos e 
externos. 

V. ~apare<: e com_ um certo carisma e com 
uma colocação bastante razoável nos Gallups, 
lbopes, Datafolha e outros tipos de pesquisa 
relativas aos presidenciáveis. 

Vou fazer uma pergunta a V. Ex• que poderá 
deixar de ser respondida se for uma estratégia 
de campanha: V. Ex~, em algum momento 
pretende, com o-alto cacife políticó que já 
está, deixar de ser respondida se for uma estra
tégia de campanha: V. Ex~, em algum mo
mento pretende, com o alto cacife político que 
já está, deixar a posição de poJe position, can
didato à Presidência, e se compor à Vice-Pre

- sidência, onde todas essas suas propostas es-
tariam razoavelmente prejudicadas, porque vi
ce-vice, exceto Aureliano Chaves, como di
ziam antigamente os jornalistas, ou V. ~ vai 
levar essa campanha para ganhar ou perder, 
até o ftm? Trata-se_ de uma resposta que o 
povo brasileiro quer, porque está ouvirido pro
postas que só um Presidente pode encami
nhar e não um futuro vice-Presidente. Eu gos
taria de ouvi-la de V. Ex•. 

O SR. FERNANDO COllOR DE MELLO 
- Muito bem, Deputado Dei Basco Amaral, 
Inicialmente, sobre esse dispositivo constitu
cional, inserido nas Disposições Transitórias, 
eu exalto isso, inclusive, faz parte do corpo 
do texto que acabei de trazer a este Plenário, 
e é claro que tudo isso terá que ser feito com 
a profunda identificação do Congresso Nacio
nal, que reflete, em última instância, as aspira
ções populares, o sentimento deste País. Este 
trabalho, como esta proposta implantada, será 
do Congresso Nacional, será, em muito facili
tada, porque essas questões virão, aflorarão 
com muito vigor. Quando tiver um contrato, 
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que tenha sido penalizado pelas intermedia
ções indignas, fatalmente, elas estarão _apare
cendo, porque a entidade que deve vai querer 
discutir com o credor que dívida foi aquela, 
como ela foi contraída, que aquilo não foi apli
cado nas atividades daquela estatal, daquele 
organismo, indo procurar a sua origem. Logo, 
vão polular por aí denúncias e mais denúncias 
de corrupção, de favorecimento, de interme
diações, que facilitara o, em muito, o trabalho 
da Comissão do Congresso Nacional, _in,sti
tuída, inclusive, pela nossa nova Constituição 
da República. 

Em relação à outra colocação feíta pelo no
bre Deputado Dei Basco Amaral, eu diria que 
sou candidato à Presidência da República, 
desde que o meu partido, assim o entendendo, 
ratifique o meu nome na Convenção Nacional, 
qwe deverá ocorrer em julho próximo. Em mo
mento nenhum abdicarei desta condição. A 
não ser candidato a Presidente da República 
por uma decisão do meu partido, não serei 
candidato absolutamente de:::_ nenhum outro 
cargo. Não admito nenhuma composição em 
termos de Vlce-Presidência, e nenhum outro 
tipo de compostção que não seja o de viabi
lizar, pelo meu partido, o PRN, uma proposta 
concreta de reconstrução nacional. Uma pro
posta que alimente o nosso ideal de fazer com 
que esse Brasil tenha sua dignidade reparada. 
Fazer com que todos, sobretudo essa nossa 
geração, que chamo de geração do hiato, pos
sa acalentar as esperanças de que haveremos 
de fazer um País reaJm_ente.d_igno e honrado 
perante, não somente, seus filhos - todos 
nós - mas também respeitado internacio
nalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarell0 -
Concedo a palavra ao Deputado João Cunha. 

O SR. JOÃO CUNHA - Nobre Senador 
Carlos Chiarem, gostaria, como primeira pala
vra, de destacar _o trabalho que v. EX"- vem 
fazendo no sentido de transformar a Comissão 
de Finanças num foro de debates dessa ques
tão crudaJ que atinge e toca de perto todos 
os brasileiros, a Nação brasileira como um 
todo, e o faz justamente num momento prop1-
cia em que os pretendentes à Presidência da 
Repób\ica, nascida agora depois de quase trin
ta anos pelo poder originário, que é a vontade 
do povo.. V. EX• abre o espaço, cria as condi
ções, para que os candidatos à Presidência 
possam aqui expor suas idéias a respeitO des
sa questão. Pensa mesmo que os aspirantes 
ao cargo de direção nacional de um País como 
o Brasil têm que ter uma posição muito cJara, 
uma atitude muito definida e uma vontade 
política muito dernonstrªda no que diz res-
peito à dívida externa. 

Ein segundo l_uga~, _gostaria de fazer urna 
saudação ao Governador das AlagoaS, um pe
dáça de chão limpo do Brasil de hoje, lem~ 
brando o trabalho que vem fazendo, já a sua 
cafldidatura assim çolocada, já a formulCJç-ão 
de um partido que tem um nome que por -
si só explicita um conteúdo de vontade: Partid9 
da Reconstrução Nacional. . 

Ao definir a palavra ··reconstrução" denun
cia as mazelas não só dos últimos 25 anos 

da ditadura fascista, corrupta e entr~uista que 
infelicitou ·a hossa Pátria, como também qua~ 
tro séculos de imperialismos e colonialismos 
a que a Nação vem sendo submetida. E pro~ 
põe, na denúncia, não o lamentamos a recons
trução da Pátria, a reconstrução nacional. 

Tive a desdita, prezado companheiro e ami
go Qovernador das_ Alagoos, Fernando CoUor, 
e também a honra de participar da Vida pública 
nestes últimos quinze a_nos, em Brasília. Ades
dita, porque a minha geração, contemporânea 
da sua e do Senador Carlos Chiarelli, teve que 
lutar dentro de um clima de violência, de cor
rupção, de torture:), do_ arbítrio, da intolerãricia, 
da ditadura que mais infelicitou a hitória da 
Pátria, e só as gerações futuras irão poder 
sentir, contar, realmente, tudo o que efetiva
mente foi feito contra o País, tjuer nas relações 
do seu subsolo, das suas riquezas, quer na 
re1ação da sua universidade destruída, quer 
na perda da identidade nacional, quer no attn
gimento profundo da crença do povo, nas ins
tituições da República, da perda da confiança · 
do povo na sua chamada classe política, no 
comprometimento internacional ajuizado a 
partir de_ 64 pelas forças militares e civis, aco
pladas a um projeto antipatriótico, e entre
guista; tive a d~sdita de ter participado por 
aí, assistindo a mortes de pessoas que me 
erãm caras - e eu poderia até destacar entre 
elas um tio-avô, Joaquim Câmara Ferreira, 
morto brutalmente pelo Delegado Fleury em 
S. Paulo -_e não poderia me esquecer de 
figuras como Wladimlr Herzog, Rubens Paiva, 
Manoel Fiel Filho e tantos outros que foram 
vítimas mais destacadas do que ocorreu nes
ses anos; tive a honra de participar dessa fase, 
porque pude encontrar-me ao lado de ho
mens honrados, dignos, decentes, corretos, 
íntegros, patriotas, que dedicaram, como nós 
pudemos fazê-lo, os melhores anos de nossas 
vidas na busca deste momento democrático. 

-~- transição não se- deu com o Presidente 
Tancredo, eleito e morto, e nem com o Presi
dente Jo_s~ Sarney, que levou a Nação tam
bém a_ uma desdita maior; a transição se dará 
a partir das eleições que acontecerão este an,o, 
vinte e nove anos depoi$ teremos uma eleição 
em qu_e o povo brasileiro tomará o destino 
em su_~s mãos, afirmará a sua condição de 
sujeito da História e tentará recriar sua cidada_
nia perdida. Quase 30 anos depois temos aí 
pleito marcado e, já de pronto, os esquemas 
de poder. E aí é que digo da minha desdita 
ao mesmo tempo e da minha honra desses 
anos. Pude conhecer Femando Collor de Me
llo, meu companheirO, pude conhecer de per
to o esquema de poder do País. O_ poder no 
País tem sido exercido como uma ação entre 
amlgos: numa ponta, os setores da área de 
energia, destacadamente a figura daquele que 
considerei e:_ considero o _maiOr entreguista 
deste País, que é o General Ernesto Geisel 
que, ainda Presidente da República, se tornou 
sócio de_ Ralph Rosemberg, testa-de-ferro da 
Union ·carbride lncorporation, criando o Pólo 
Petr9quimico de Camaçari todo ele compro
metido par esquemas tripartites de açôes que 
ferem a soberanta nacional que não atingem 
os interesses do povo brasileiro que d~scura 

de projetas energéticos alternativos que pode
riamos ter inclusive naquela área; noUtra ponta 
temos o setor financeiro interna, que faz esse 
giro violento, essa brincadeira imoral esse 
atentado contra a miséria e a ~ngústia do povo 
brasileiro; noutra ponta os setores das multina
cionais que se privilegiaram dominando a eco
nomia nacional. E como resUltado disso, uma 
Nação descrente, sem vontade, onde- o De
putado Dei Basco Amaral define bem - as 
instituições da República são marcadas pelo 
"'e o meu aí,. até do ascensorista. 

Pois bem, Fernando Coiiõr, essas coloca
çQes eu as faço para dizer que tive a honra 
de_ ser e de ter assumido como primeiro Depu
tado que ingressa no _seu Partido. Não o ftz 
à toda. Criei o MDB no meu Estado também, 
participei do grupo autêntico aqui, durante 
uma década e meia. Ftz uma experiência de 
convivência com companheiros dignos, hon
rados, que compõem a Bancada do PDT, por 
um período. Depois desses anos todos, depois 
de ver o trabalho de Talitredo Neves e_a__sua 
fisionomia árticulando a transição, depois de 
t~r observado. os Líderes d.a Nova República 
que, ao chegarem _ao poder, o fiZeram sem 
urn projeto nacional que contemplasse o so
nho do povo brasileiro, estamos vivendo isso 
há cinco anos, ~os homens que compuseram 
a luta de oposição e chegaram ao poder, não 
se deram conta de que, ao chegarem ao po
der, buscaram muito menos que formular o 
projeto nacional, Síntese doS-Sorihos do Povo 
brasileiro, formularam muito mais: a síntese 
dos seus sonhos pessoais de exercício de po
der. 

Não diria jar'nais que sinto vergonha de ser 
brasileiro, mas que sinto vergonha de ter parti
cipado do convivia de alguns homens que, 
no exercício do poder, traíram a Nação por 
inteiro na prática da corrupção, na agudização 
da sua internacionalização na área é<:onômica, 
no desrespeito com a misêria do povo. E5S<) 
ação entre amigos, Fe_rna_ndo CoUor, que pUde 
testem_ynhar e conhecer é a mesffia que resol

-ve qualquer conflito de interesses com setores 
privilegiados em 24 horas e é incapaz de resol
ver a questão básica da vida do cidadão brasi
leiro, que é o seu salário, e faz com que essas 
questões fiquem aí pulando no noticiário- co
rno uma grande discussão. O próprio Con
gresso Nacioilal, recentemente,-deixoU de fixai 
um mínimo que não tem compatibilidade nem 
com a dignidade humana, em nome do aten
dimento de um apelo de que isso destruiria 
a ecqnomia nacional. Mas quem fez a defesa 
dessa poSição se esqueceu-de denUilciar os 
2 bilhões de dólares que se dão de subsídios 
à Nafta, s_e esqueceu de denunciar a energia 
elétrica, dada a preço de nada as multina
cionais, se_ esqueceu ele dizer do subsidio que 
d_amps à in<:j.ústria autompbilística para a ex
portação,_ no interesse de vm cartel interna
cional, na mais nociva atividade contra nós; 
esqueceu-s-e de dizer que pagamos 300 mi
lhões de dólares na rolagem do over por dia 
nõ País~ esqueceram-se de dizer isso e que 
pagamos um bilhão de dólares de juros da 
dívida externa, e de .1977 até agora pagamos 
77 bilhões d~ ~ dó~~!~S, que transferimos de 
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rendas líquidas para o exterior, de uma dívida 
que está em 110 ou 114 bilhões de dólares 
agora. Quando ouvi o seu projeto, a sua vida, 
o seu comportamento político, o seu testemu
nho como Governador, depois de tê-lo visto 
como colega aqui no Parlamento, eu ass_umi, 
porque encontrei pela primeira vez no prezado 
companheiro alguém realmente que, embora 
pertencente a uma família de tradição e de 
riqueza, de uma educação finíssima em todos 
os sentidos, tem a sensibilidade, tem tido e 
demonstrado a capaddade de entender o Bra
sil e de ver que chegou a hora, nestas eleições, 
de um Governo autenticado pelo povo, de for
jar e formular o grande projeto nadonal que 
as grandes nações do mundo forjaram a tem
po próprio para seus-povos. 

Senador Afonso Sancho, não acredite;> que 
o Brasil, em nenhuma circunstância, dê calote. 
Fui um dos primeiros nesta Casa que falava 
em moratória, Depois que fui conhecendo a 
forma com que a dívida externa foi contraída, 
primeiro, pela falta de legitimidacje de quem 
a contraía, pela irresponsabilidade de quem 
a contratou, pela corrupção que a envolveu, 
pelo jogo da manipulação dos juros interna~ 
cionais pelo sistema financeiro internacional, 
pelo fato de que recebíamos papel sem lastro, 
que são esses dólares emitidos aí à loucura 
pelos Estados Unidos, percebi que é chegada 
a hora, Sr. Fernando Collor, de um projeto 
como esse que V. Ex', en passant, neste instan~ 
te, toca aqui dentro da Comissáo de Finanças 
do Senado. A minha crença no seu projeto 
e na sua figura, a minha crença no seu propó
sito e nas suas intenções políticas de governo 
fez que assumisse ao seu lado, de sorte a 
que possamos tentar fazer uma caminhada 
que seja menos de transformar o futuro Presi
dente legitimado pelo povo em mais um ges
tor dos interesses do poder, mas um gestor 
dos interesses da Nação. Ouvi de Fernándo 
Collor, recentemente, a afirmação ·de que ele 
não deseja o conchavo com as elites em torno 
dos seus interesses imediatistas. As elites bra
sileiras não ttveram a visão maior do que o 
fundo das cercas das suas fazendas ou do 
que o muro das suas fábricas, para ter ajudado 
a Nação a constituir e construir o seu grande 
projeto, Fernando Collor afirmava: eu quero 
uma cumplicidade saudável, benjazeja, com 
o povo brasileiro. Tenho acompanhado seus 
projetas e este, quando fala da dívida externa. 
Este projeto já é uma denúncia, afirma um 
compromisso, delinei<:i uma vontade de exer
cício de poder; esse projeto dá para eu engajar, 
depois de ter visto tantas traições, tantas men~ 
tiras. A traição do Plano CruZado, que eu meu 
lernbre, levei ao Presidente José Sarney, cons
titulda no privilegiamento das OTN para o se~ 
tor financeiro com a correção monetária, 
quando tudo estava congelado na Nação. 
Lembro-me de o Presidente José Samey ter 
afirmado: "Fui traído". Lembro~me de Sua Ex
celência não ter tomado posição alguma e 
que. em 19 de março de 1987 a Nação assistia 
à transferência da ordem de 7 bilhões e melo 
de dólares de recursos para o setor financeiro, 
com a correção monetária das OTN. 

Acho que a Nação, boje descrente, põe 
olhos em Fernando Collor, põe olhos no com
panheiro~ ·ela tem observado - Dei Basco 
Arti~ral, nosso Companheiro Deputado, mos
trou Isso - e posto a sua crença na cara, 
na proposta, nos projetas, na atitude e na tradi
ção de trabalho e no tipo de luta que faz nas 
Alagoas, Quero estar integrado nessa luta e 
dizer mais s_e eu puder avançar junto com 
o Companheiro, amanhã, para dizer, a nível 
internacional, que já pagamos muitas vezes 
aquilo que nos foi emprestado, o que já demos 
de riquezas nossas do subsolo, para esses 
mesmos setores internacionais, que já paga
mos com a Morte Severina de centenas e cen
tenas, de milhares e de milhões de criaturas 
humanas. 

Lembro-me aqui de um Ministro da Saúde, 
do Governo da ditadura, interpelado por mim, 
quando ele afirmava que, por ano, morrem 
500 mil crianças de zero a 5 anos de doenças 
várias e de forme, etc. Imaginei, então, em 
1 O anos, 5 milhões de criaturas humanas; em 
20 anOs, 1 O milhões- de crianças que nem 
puseram a cara no mundo. 

É por isso, Senador Afonso Sancho, que 
acho que a questão de calote não tem sentido 
no nível internacional quando se trata, como 
disse Fernando Collor, de defender a digni
dade, a felicidade, a honra e a soberania nacio
nais, 

Encerrando, Fernando CoUor, gostaria de 
dizer que estou associado com a sua proposta, 
acho que ela pode avançar mais; no futuro, 
um plebiscíto junto à Nação brasileira, posta 
a nu essa dívida, convocando a Nação a dizer 
de que fotma ela quet que a questão seja 
resoJvida. Há 300 mil contratos dessa dívida 
externa; acho quase impossível pensar-se em 
discutir um por um, Temos é que mudar essa 
16gica em que é posta a coisa - a questão 
é política. Em primeiro lugar, os- interesses 
da Nação devem estar escudados no apoio 
do povo nessas próximas eleições. 

O futuro Presídente da República não vai 
nascer de um esquema de quartel e nem tam
pouco de um conchavo de traição nacional, 
çomo foi o que levou Tancredo Neves ao po
der. Essas eleições levarão a um presidente 
da República legitimado pela vontade do povo, 
e num plebiscito nacional poderemos dizer 
pela vontade do povo, se essa dívida deve ser 
paga ou não. De minha parte, voto para que 
não se pague mais. Pode-se dizer - e vejo 
rio Sorriso do Senador Aforiso Sancho, encer~ 
rando a minha participação - que essa é um 
atitude irresponsável; não acho; é uma atitude 
de soberania. Os Estados Unidos são os maio~ 
res caloteiros do mundo, e os maiores e mais 
atrevidos emiSsores de papel sem /s!stro. e é 
uma nação respeitada. A vontade nacional tem 
que privilegiar as crianças que nascem; a 
questão da previdência social; a educação no 
País_; __ a ~_abítação do nos_so povo; a reforma 
agrária rem que ser feitci; tem que privilegiar 
a uníversidade brasileira; tem que estabelecer 
que tipo de projeto queremos para a Nação. 
Tudo isso tem que ser definido antes de a 
gente conversar com esa banqueirada interna
cional, 

Outro dia o Ministro Ma.!lson da Nóbrega 
deu um exemplo de desconhecimento, de ir
responsabilidade - os jornais o tratam com 
muita delicadeza-. em Paris ele estava fazen
do um descanso de_2 dias; quando lhe infor
maram que havia uma explosão na inflação, 
aqui, interna, de 5% ou 6%, lembro-me da 
expressão que o jornalista notou; ele não acre
ditava, precisou telefonar para o Brasil para 
saber. imagine o Secretário do Tesouro-Ame
ricano, na Alemanha, dizer que não soube que 
aumentou a inflação dentro dos Estado Uni
dos. É um bando de irresponsáveis; de corrup
tos; é um bando de homens que não têm 
nada a ver com o destino nacional; são gesto
res representantes de empreiteiras, represen· 
tantes do setor financeiro, representantes de 
multinacionais, representantes do que há de 
mais abjeto contra os interesses do Pais. 

Quero dizer, Fernando Collor, encerrando 
a minha participação e agredecendo a enorme 
tolerância dos presentes e do Senador Carlos 
Chiarelli, que a sua afirmação, com eSsa posi
ção em relação à dívida extema, o dimensiona 
de pronto, para assumir a Presidência da Re
pública e receber do povo;o apoio, o aplaus_o 
e, mais do que isso, a solidariedade para en· 
frentar essa questão que já virou piada no País. 

Em 1978, denunciava na Câmara que eles 
estavam propondo contrato de risco para ex
ploração das matas amazônicas como paga
mento da divida, Agora eles falam em preser
vação da mata amazônica para pagamento 
da dívida. Os "pilantras'' do imperialismo inter
nacional encontram seus parceiros internos. 
Não em Fernando Collor de Mello. Por isso, 
estou com ele e quero caminhar até a sua 
vitória. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ChireiÍi)- Te
nho sérias dúvidas de que o Governador Fer
nando Collor de Mello tenha alguma coisa a 
responder à manifestação feita pelo Deputado. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
-Só agradecer. 

O SR. PRESIDENTE (CarlosChiarelli) -
Não vou discutir o conteúdo da manifestação 
do Deputado João Cunha, evidentemente em
polgada, e na qual ele traça, de maneira muito 
clara esse posicionamento assumido corajo
samente. Agradeço as referêndas que fez a 
mim, agora não sei se é a mim ou ao "Luís 
Chiarelli", que não conheço. 

Isso é uma característica paulistana, que já 
vi, trocar os nomes. (Risos.) 

O SR. JOÃO CUNHA....:. (íoaudivel) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Bem, passemos, após a mâffifestaÇ:ão do ilus
tre Deputado João Cunha - e agradeço as 
suas gentilezas._y_ara c;:qm a Presidência da 
Comissão - a palavra ao Senador Ney Mara-
nhão. -

O SR. NEY .MARANHÃO -Sr. Governador 
Fernando Collor de Mello, peço desCulpas por 
ter chegado um pouco atrasado, mas tive o 
prazer de assistir uma boa parte da exposiçãu 
de V. Ex'_ 
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Mas vou fazer apenas duas perguntas. Den
tro deste relatório, na posição de V. EX" concer
nente à dívida _externa, V. Ex' diz o segUiilte, 
aqui na proposta de pauta: "Retomada do 
crescimento ao nível compatfvel com a neces
sidade de geração de emprego". 

Sabemos, não só no BrasiJ como nos países 
em desenvolvimento e desenvolvidos, que a 
espinha dorsal dessas nações é a pequena 
e média empresas. Tive ocasião, há dois me
ses de ser convidado aJr à China Nacionalista. 
Passei praticamente um mês nas duas Chinas 
e tive o cuidado de ter contato maior não com 
as autoridades, mas com aS representações 
das pequenas e médias empresas nesses pai
ses. E tive grata surpresa. 

Em Taiwan, por exemplo, hoje um país que 
é o segundo do mundo em divisas, digo se
gundo porque o primeiro é a Alemanha, o 
segundo é o Japão, com 86 bilhões de dólares, 
mas com 130 milhões de habitantes, e Taiwan, 
com 81 bilhões de dólares, tem apenas 20 
milhões de habitantes, não há lá mais de 17 
empresas grandes. Com 37 anos, praticamen
te, desde_quando_o general Chiang Kai-5hek 
foi para a ilha Taiwan hoje tem um desenvol
vimento muito grande, concorrendo com o 
dos Estados Unidos e com os do Japão. E 
a base é a pequena e a média empresas, que 
têm capital, a pequena empresa, de 200 mil 
dólares a 1 milhão de dólares, e a média em
presa, de 1 milhão de dólares a 4 milhões 
de dólares. 

EXistem 22 desempregados e o salário mí
nimo lá é acima de 900 dólares, salário míni· 
mo que ninguém paga, pagam sempre acima 
disso. 

Sabemos, Governador Fernando Collor de 
Mello, que no Brasil as empresas médias e 
pequenas estão todas quebradas, todas, sem 
exceção, porque as pequenas e médias em
presas neste País vivem de teimosa que são, 
ou pelo beneplácito das grandes. 

Pergunto: Como é que V. çX encara esse 
art 172 na Constituição, que regula remessa 
de lucro, investimento de capital estrangeiro? 
E esse mesmo artigo está de acordo com 
o interesse do desenvolvimento do Brasil? Es
sa é a primeira pergunta. 

A segunda pergunta foge um pouco desse 
debate. Mas tivemos ocasião na visita do últi
mo candidato a Presidente da República, Se
nador Mârio Covas, de abordar esse assunto. 
E eu quero ter o prazer de fazer essa pergunta 
a V. Ex" é candidato à Presidência da República 
por um partido pequeno, por um partido que 
tem muito pouca representatividade no Con
gresso. 

V. Exl sabe que desde a época dos anos 
46, quando entramos no regime democrático, 
quando o general Outra foi eleito Presidente 
da República, ele foi eleito por um partido que 
tinha maioria no Congresso, o Partido Social 
Democrático, e governou tranqüilo, cumpriu 
o livrinho, como ele falava na época. Depois 
do General Outra veio o Dr. Getúlio Vargas. 
O Dr. Getúlio Várgas foi eleito pelo PTB, não 
tinha uma maioria suficieilte no -Congresso, 
e todos nós sabemos o que aconteceu. 

Depois do Dr. GetúliO veio o Presidente Jus
celino Kubitschek, apesar das "aragarças", 
das 'Jacareacangas", que foi eleito pelo Par
tido Social Democrático, ou seja, um partido 
que tinha maioria e sustentação no Congres
so. Terminou o GovernO e passou a faixá presi
dencial ao Presidente Jânio Quadros que, na
quela época, no meu entender, alugou a le
genda da UDN e passou apenas sete meses 
no Governo porque achava também que não 
tinha maioria no Congresso. 

Passou a Presidência da República aoJango 
e nós sabemos o que deu, o golpe militar 
de_ 64. E agOra nós temos um presidente da 
República; um homem corihecedor profundo 
dos trabalho-s legislativos. Ele foi Deputado 
Féder.al, dezesseis ªnos, foi Senador da Repú
blica, Governador. O Presidente Sameym.1_nca 
teve nlaioria no CõrigreSso, nein il.o Senado 
Federal. Por quê? Porque também nunca per
tenceu a uni partido de majoria, ele era Presi
dente de honra de um partido ao qual nunca 
pertenceu, o PMDB. 

Pergunto a V. Ex•, Governador Fernando 
Collõr, V. Ex!' eleitõ Presidente da Repúblicã, 
V. Ex' tem a consciência que seu partido não 
tem essa maioria no Congresso. Faço essa 
pergunta porque sempre fui presidencialista, 
nunca me convenceram do parlamentarismo, 
aquele parlamentarismo que tivemos efêmero 
na época do Presidente João Goulart, cujo 
Primeiro-Ministro foi durante oito ou nove me
ses o ex-Presidente Tancredo Neves. Pergunto 
a V. EX' se eleito Presidente da República, não 
agora como muitos querem fazer, ''vírar a me
sa" ali seja, modificar o regime, modificar a 
regra do jogo, para fazer uma ''mutreta", por
que entendo que isso é "mutreta", mas depois 
de V. Ex• eleito Presidente da República, o que 
é qué V. ~ acha, se V. ~ dá o apoio ou 
não à mudança do regime para o parlamen
tarismo, principalmente, Governador Fernan
do Collor, porque o Congresso hoje teve devol
vidas as suas prerrogativas que tinha em 46 
e mais alguma coisa, ou seja, o Congresso, 
hoje, tem prerrogativas muito grandes e com 
mUíta--responsabilidade e parece que é um 
meio parlamentarismo:. 

Então, indago: Eleito Presidente da Repú
blica, qual é a opinião de Y. Ex"? Essas são 
as duas perguntas que gostaria de fazer. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
- Senador Ney Maranhão, é com satisfação 
que tentarei atender a suas indagações. Em 
primeiro lugar, gostaria de colocar que enten
do ser o regime parlamentarista, sem prejuízo 
naturalmente da posição do nobre *senador, 
o sfsteina de Governo mais apropriado para 
a__~bilidade_das instituições e a preservação 
do regime democrático. 

Tem os que perseguir a implantação no País 
do parlamentarismo. No entanto, concordo 
com v. EX' quando afirma que a instituição 
já de um sistema parlamentar de Governo, 
sem dúvida alguma, é um casuísmo e a aten
der a esse casuísmo nós, eventualmente, esta
remos abrindo uma brecha, inclusive, para um 
casuísmo maior que tem muita gente aí traba
lhando que é o de não haver eleição. 

Então; acredito que as regras já estilo bem 
defmidas e é cOm essas regras que aí estão
colocadas é que nós devemos nos haver nesse 
período eleitoral. 

Em relação à colo_caçã-o que V. Ex~·fez sobre 
a questão da pequena e média empresas, esse 
é o retrato do Brasil de hoje, esse é o retrato 
de uma situação de absoluta falta de identi
dade de projetas nacionais com os anseios 
nacionais, e projetas de Governo nacionais 
com os anseios populareS. Isso é frUto de um 
modelo econômico que está ainda Penalizan
do a todos nós, modelo exportador que drena 
recursos vitais da Nação, que enfraquece O 
nosso mercado interno, que penaliza a renda, 
que achata o salário, que tira do empresário 
o ímpeto de investir, que sucateia o nosso 
parque industrial e que sóliaz benefícios para 
aqueles que vêm garroteando o nosso desen· 
volvimento, que são os banqueiros interna
cionais. 

Com esSe enfraqueCimento do mercado in
terno, não há possibilidade de subsistir nenhu
ma iniciativa empresarial que se proponha du
radoura, muito menos a pequena e a média 
empresas (:rue sofrem terrivelmente com essa 
retração da demanda, com o enfraquecimento 
do nosso mercado interno. 

EsSa pOlítka de gerar dólares parã -exportar, 
o qtié- verificamos riesse últiinO ano foi que 
exportamos 30 bilhões de dOlaies, urri Supe· 
rávit líquido de 19 bilhões de dólares, o maior 
superávit da nossa história, e isso o GOVerno 
sempre anui1cia com o incontida regozijO e 
eu com uma iridagação e uma dúvida muito 
grande, quer dizer, 19 bilhões de dólares e 
o nosso PIB decresceu. Quando o Brasil alcan
ça o maior superávit da sua história, o maior 
nível de exportação da sua história, coinciden
temente o seu PIB teve um decréscimo de 
1% e o PIB de São Paulo, que é o maior pófo 
industrial do País, decresceu em 3%. 

Então, isso significa- o quê? Significa qúe 
está havendo uma transferência desmesurada 
de recursos-para o exterior. E no-m-esmo "ins
tante em que nós alcançamos a posição de 
maior superávit, nós alcançamoS tambérri_- O 
menor nível de reservas, nem quando foi de
cretada a moratória, as nossa reseJVas esta
vam tão baixas como agora. O que mais uma 
vez ratifica que essa política baseada única 
e exclusivamente no modelo exportador, ela, 
nO mínimo, tem que :Ser profuildamente redls-
cutidã. - -

E no momento em ·que tivermos um projeto 
como esse do meu Partido da Reconstrução 
f'iaciOnal ein que se assenta, basicamente, no 
crescimento com justiça social, no fortaleci
mento do mercado interno e de uma delimi
tação dos recursos que deverão serreme-tidos 
para o exterior, acredito que estaremos com
patibilizando os intere-sses da sociedade nacio
nal e, portanto, também ai incluídos os interes
seS da pequena e da média" empresas. 

O SR. NEY MARANHÃO - Estou satisfe"ito 
com a respoSta de V. Exa 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
-Muito obrigado~_ Senador. 
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O SR: PRESIDENTE (CarloS Chiarelli) -
Concedo a palavra ao nobre Deputado Bernar
do Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Em primei
ro lugar, Sr. Presidente, quero registrar os 
meus cumprimentos a V. Ex' pela oportuni
dade - que_ dá, não s6 ao Poder Legislativo, 
mas a todos que aqui comparecem para este 
debate, para a audiência dos interessados. Por 
igual, ao Deputado João Cunha, que fez o 
convite a vários colegas. 

Por fim, Sr. Presid~nte, com toda á tirévi
dade possível, V. Ex" tranqüilo, o Senador 
Afonso Sancho e eu havíamos_ combinado que 
queríamos era ouvir o nosso eminente Gover
nador Fernando Collor de MeiJe. Apenas com 
um esclarecimento, de saída, tal qual fez o 
meu colega Dei Basco Amaral. 

fntegrante de um partido diferente do emi
nente Governador Femànâo Collor ·de Mello, 
nem Por isso entendo ser impossível esse de
bate. Considero o GovernadOr F emando Co
llor de Me!lo, e disse isso -a S. Ex" nos vários 
encontros que houve entre ele e eu. uma espé
cie de "espadachim cívico"-quando nas Ala
goas tentou e conseguiu introduzir no texto 
constitucional a liquidação e a morte dos ma
rajás. Até porque, Sr. Presidente e eminente 
candidato à Presidência da República, o mo
mento não é para contorcionismo político, ou-
para uma omissão lucrativa ou até, quem sa
be,_ uma neutralidade oportunista. O momento 
é grave, sério, e quero destacar dois pontos 
na exposição de V. Ex" ComeÇo pela última, 
feita pelo Senador Ney Maranhão, e depois 
abordada por V. Ex" em derredor da pequena 
e média empresas. 

Quero- fazer um- acoplamento às palavras 
de V. Ex" para dizer que a Constituição fe_deral 
previu um tratamento diferenciado para as pe
quenas e médias empresas, inclusive quanto 
trata da forma previdenciária. De modo que, 
a inquietação de V. EX' pode, de logo, ter esse 
respaldo constitucional. 

O segundo, aqui abordado en passant, havia 
cedido a Constituição ao eminente Deputado 
Dei Basco Amaral, que ficou apenas no Art. 
26. E quero mostrar a V. Ex" como a ASsem
bléia Nacional Constituinte foi Sáboia ao se 
antecipar a qualquer Presidente da República 
para, em seguida, lhe dar o resi?a_ldo, . 

O art. 26, quando cria a Comissão Mista 
das Disposições Transitórias para o exame 
analítico e pericial dos atas e fatos "geradores 
do novo endividamento externo, brasileiro, 
criou dois parágrafos. E chamo à atenção de 
V, Ex• para isso, que não tem a obrigação 
de conhecê-lo, uma vez que nós outros que 
é que fomos os constituintes. 

O 19 diz: ''A ComiSsão terá força le"gal de 
Comissão Parlamentar de Inquérito". Veja V. 
Ex"' que "essa força legal de Comissão Pãilã:~ 
mentar de Inquérito" está definida no Art. 58, 
§ 3o quando, expressamente, declara, e se ela 
já estivesse, em vígência, o nosso eminente 
Senador Carlos Chiarelli não teria passado pe
lo desapontamento que passou, quando diz, 
que ''as comissões parlamentares de inquérito 
terão poderes de investigação próprios da au
toridades judiciais". Isso acaba com toda 

aquela tr~dição de se jogar o r~_sultado da 
Comissã6I?arlamentar de Inquérito numa ces
ta. E mais: "Apurada a responsabilidade", o 
Congresso Nacionid "- e aqui, V. Ex• terá 
uma grande ajuda, se chegar à Presidência 
da República - "proporá"~ e __ ~ 9úvida da 

- minlmoratóríã do Senador Afonso Sancho Irã 
por terra - ao Poder Executivo a declaração 
de nulidade do ato de empréstimo exterior''. 
Ei'riais: "EnCaminhrá o processo ao Ministério 
Público Federal, que fom1ulará no prazo de 
60 dias a ação cabível". ''Essa ação cabível 
será o ressarciamento dos danos causados 

-além do lado penaL 
·-N. Ex~_j.1 tem, af, junto, um grande auxiliar. 

-f'.1as como V. EX• falou no Plano Brady, e á 
aqui que eu quero cingir, que entende_ele que 

- dspaíses do T erc~iro Mundo não podem con· 
tinuar com se_u desenvolvimento contribuindo 

··com o enriquecimerito- das chamadas potên~ 
das que compõem o Primeiro Mundo, e co~ 
mo, também, esse plano abre uma fresta, que 
fresta é essa, s~rá que os bancos credores 
concordaram em perder parte do seu crédito. 
Partindo desta premissa eu pergunto a V. Ex" 
-~e chegar_ à Presidência: Baldado os esforços 

- --deste Plano Brady V. Ex~ tomará no plano na· 
-dona! esta retomada como uma caminhada 
mais forte no sentido de chegar a minimo
ratória? 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
~ Nobre Deputado Bernardo Cabral, inidal

- mente gostaria de, mais uma vez, de público 
agradecer a decisiva participação que V. Ex" 
teve na eliminação do vírus do marajafsmo 

- rio servlçéf público federal. Lembro-me muito 
_bem _que acossado pelas reações em cadeia 
quando da iniciativa que tomamos em Ala· 
goas de acabar com esta imoralidade procurei 
V. Ex" em seu gabinete e tive de V. Ex•, um 
atendimento pronto, e sobretudo, a tranqüi~ 
lidade que me deu naquela opo.rtunldade, nor
teando os caminhos que eu deveria seguir 
para que de uma vez por todas, alcançásse
mos este objetivo, porquanto acredito que a 
sociedade br~ileira se sente vingada. E foi 
o Deputado Bernardo Cabral que apresentou. 
cOmo relator da nossa nova Constituição, os 
artigos que acoplados, fazem c_om que, em 
nenhum momento, a partir da data da promul" 
gação da nova Constituição esta figura possa 
de novo surgir. E mais do que isto, retirando 
a questão do-direito adquirido daqueles ex~ 
marajás que pleiteavam que essa medida fos
se adotada a partir do momento da promul
gação, sem efeito retroativo. E a figura do direi
to adquírido, embora muito forte, em quaJquer 
texto constitucional foi retirado por obra do 
Deputado Bernardo Cabral o que nos permitiu 
tima vitória absoluta, total insofismável contra 
éSta caSta dE: funcionái"ios públicos que re<:e
biam por dia o que üm trabalhador rural do 
meu EstãdO-rião ga'nhava por mês de trabalho. 
Então, mais uma vez, meus agradecimentos 
em nom_e de Alagoas, em nome de um cidad
ção que mais do que um governador reco· 
nhece o seu trabalho, na sua lisura, na sua 
honestidade, na sua correç:ão, no seu objetivo 
linear de vida grandes qualidades de homem 
público e de estadista. 

Respondendo a pergunta do Deputado Ber
nardo Cabral, o que me surpreende com o 
chamado Plano Bardy é que e<ste argumento 

·que hoje o Secretário do Tesouro Americano 
nos traz é um argumento de devedor e não 
um a~gumento à__e credor. 

Até então o-que fizemos ã título de ref:n
contro com o Sistema Financeiro Internacio
nal, nós aceitamos integralmente as imposi
ções do FMI na suposição de que nós , o 
GoVerno Federal, acreditamos no ingresso de 
dinheiro novo; aceitamos todas taxas todos 
os-reescalonamentos e não discutimos abso-_: 
lutamente mais nada, a não ser a remessa 
dos dólares; que continuam lá fora e o pedido, 
pelo amor de Deus, que o -dinheiro prometido 
chegue rapidamente ao Brasil. Isto não acon
tece. Enquanto estamos pagando 100% de 
uma dívida que hoje está sendo negociada 
no- mercado vararelo, mas que aponta para 
o seu valor real, estamos pagando uma dívida 
de 100 que vale 30% , 28% da dívida total 
que está sendo, hoje, paga, ao invés de discu
tirmos Qutras formas de fazer este pagamento 
nós estamos pagando integralmente, quando 
vem o Secretário do Te sou r o e diz que não 
podemos pagar esta dívida desta forma. Real~ 
mente, nós temos que rever isto, temos que 
diminuir o valor da dívida, Quer di:l:er, o que 
demonstra os péssimos negociadores que são 
aqueles que estão exercendo esta função em 
nome do povo brasileiro, ou seja, eles não 
estão "suficientemente atilados, não são sufi
cientemente operosos, não estão defendendo 
da maneira--que deveria a nossa soberania, 
os nossos Interesses como deveriam estar fa
zendo a ponto desse argumento ser hoje dos 
credores, que vêm como bonzinhos na histó
ria, achando que estão dando mais uma colher 
de chá ao País subdesenvolvido do Terceiro 
Mundo, que deve ser tratado com esmola. Isso 
é inaceitável. Acredito que esse nosso projeto, 
que todos aqui leram muito bem não tenho 
a menor dúvida, não só nas suas linhas, mas 
!laS suas entrelinhas, é uma proposição de 
um entendimento compatível com o nosso 
crescimento econômico, que iremos estabe
lecer. Compatível com o nosso fortaledmento 
no merCado interno, que desejamos: campa
tive! com uma melhor distribuição de renda 
que exigimos, cólli b desenvolvimento e o 
crescimento econômico, corrt a justiça social, 
que nós absolutamente não podemos abrir 
mão. 

Esperamos que seja essa (falha na grava~ 
ção) convenientemente entendida por eles 
que estão, lá fora sequiosos para que, de algu
ma maneira, o futuro governo que se instale 
no País, legitimad_o pelo voto popular, nova
mente se "reencOntre" (entre aspas,) com o 
sistema financeiro internac[onal. Esse p~osra· 
ma, aCredito, não vai ter á · reaçào favorável 
desses bã.ncos. -Não tenho dUvida que eles 
estarão reagindo e se o fizerem, significa que 
estaremos no caminho certo. Eles Sãbe"rTi qú€
é um passo, mas não fecha- nem impede diver
sos outros passos que poderão se seguír, pbr
que são perfeitamente compatíveis com o que 
aqul está escrito. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Senador [tamar Franco. 

O SR. ITAJV\AR FRANCO- Sr. Presidente, 
eu não pretendia falar porque imagino que 
o horário já está um pouco avançado. 

O SR. PRESIDENTE .(Carlos ChiareJii) -
SeV. Ex" nao falasse eu ficaria profundamente 
frustrado e todos os que aqui estão, eviden
temente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito Õbrigado 
a V. EX 

Sr. Governador, cheguei um pouco atrasa
do, infelizmente, à palestra de V. Ex-. Mas lendo 
alguns trechos do seu depoimento a princípio 
poderia quase que sentir uma pequena contra
dição, mas já explicada por V. Ex• no decorrer 
das indagações. V, Ex-, de pronto, disse: 

"O tratamento conservador da dívida 
externa pressupõe o pagamento integral 
do serviço de uma dívida contratada em 
condições inadmissíveis para prõjetos, 
muitas vezes, ilegítimas. A seguir V. Ex" 
disse: Não podemos correr o risco do 
isolacionismo, embarcando na aventura 
do repúdio da dívida." 

Evidentemente, se eJa foi feita através de 
juros flutuantes, sem o conhecimento do Con
gresso Nacional, uma divida que entendemos 
- particularmente o Senador que interpela 
V. Ex', com muito respeito-já foi paga, pode.. 
ria parecer uma co-ntradição o pensamento 
de V. Ex•, quando diz que uma hora ela foi 
legítima e outra hora não pode ser repudiada 
isoladamente. Mas eu queria lembrar um as
pecto que foi o mote da fala de V. Ex", quando 
diz que vai retirar o aval dos contratos Já firma-
dos pelo governo brasileiro. 

Na interpelação do Senador Afonso Sancho 
- e o Deputado Bernardo Cabral, figura de 
escol da ConstJ."tuinte, lembrou alguns aspec
tos da Constituição de 1988 -, quando inda
goua a V. EX' se seria retirado dos avais futu
ros, evidentemente V. Ex" respondeu de pronto 
que não, nem poderia ser porque a Consti
tuição hoje dá ao Senado da República exata
mente as prerrogativas importantes para 
aqueles que vão estudar o endividamento ex
temo brasileiro, principalmente V. Ex", que é 
um candidato à Presidência da República. Pri
meiro, quando cabe ao Senado estabelecer 
os limites globais de endividamento, tanto da 
União, dos Estados, dos Municípios e _do Dis
trito Federal 

E foi mais além o Constituinte de 1988, 
e aqui vou, como sempre, aplaudir o Deputado 
Bernardo Cabral, quando ele diz que as garan
tias da União deverão passar pelo crivo do 
Senado da República. O Constl"tuinte lambém 
foi sábio nesse aspecto. E por que o foi quando 
V. Ex' disse que vai retirai esse aval? POrque 
a partir, particularmente, de 1974, ilustre can
didato à Presidência da República, assistimos 
aqui, através do Decreto-Lei n" 1312, à época 
do Presidente Geisel, o Brasil dá, como aval 
do Tesouro Nacional, o antigo Departamento 
de Porto, Rios e Canais; em seguida a esse 
aval dado pelo T escuro Nacional, ai se abriu 
realmente o leque dos decretos-leis, e o Brasil, 

então, avançou, fornecendo os avais a esse 
endividamento, que hoje é um endividamento 
que precis_a e deve ser contestado. 

O Congresso Nacional, durante muito anos 
lutou contra a instituição de dívidas através 
de decretos-leis, no Brasil. 

V. Ext não desconhece, e aí vai uma per
gunta bastante objetiva, que os contratos fo
ram firmados. Temos uma posição diferen
ciada do Senador AfonsCiSan-cho, mas esses 
contratos foram firmados e, por incrível que 
pareça, e V. Ex' sabe disso, o foro estabelecido 
nao -é-0 foro brasileiro, é o foro de Nova Iorque. 
As leis aplicadas a esses contratos que foram 
assinados pelo Brasil, sem esses contratos 
passarem- pelo Congresso Nacional, estabele
ceram o foro privilegiado das leis de Nova 
Iorque. Então, quando V. Ex" diz que vai retirar 
os ãvais do Tesouro Nacional, é claro V. EX
enfrentará uma luta no campo internacional, 
do Direito fntemaci_on<Jl. Estamos de acordo_ 
que-se proC"esse isso. 

Mas perguntaria objetivamente a V. Ex•: tem 
que haver uma distinção e deve haver uma 
distinção por parte de V. Ex• no julgamento 
público e no julgamento privado. Então já sa
bemos que, a partir de agora, a partir de 88, 
nenhum aval do Governo brasileiro pode ser 
dado sem ·conhecimento do Senado Federal, 
via de conseqüência, com a sua aprovação. 

Mas, hoje, V. Ex' saberia me dizer qual a 
valorização entre aqueles avais dados do setor 
público para o setor privado? Quanto corres
ponderta o endividamento brasileiro no setor 
público e no setor privado, em termos percen
tuais? É a primeira pergunta que faço a V. 
EX 

O SR. - No setor privado, corres-
ponde exatamente a 58,9% do total da nossa 
dívida. 

Organismos e agêJlcias governamentais 
correspondem a 17 e25%. Fornecedores 8%, _ 
cürfci preizo 9%. 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex- cOncor
daria que o Brasil nunca deveria ter dado avais 
a empresas privadas? 

O SR - Sem dúvida. Sem dúvida. 
Sobre essa questão, Senador Itamar Fran

co, eu gostaria também, aqui, de relembrar 
qUe há alguns anos atrás o Senador Itamar 
Franco apresentou um projeto de lei pedindo, 
dizendo, contendo a exigência de que todos 
os acordos externos, inclusive a venda de ouro, 
fossem submetidos previamente à sanção, 
fossem -submetidos previamente à observa
ção, fossem referendados, enfim, pelo Con, 
gresso Nacional. E isso parece que foi a se-
mente que veio a frutificar agora no texto coiiS
titucional a que se referiu- o digrio Relator da 
nova Carta, do Deputado Bernardo Cabral. 

Fundamentalmente; entendo seja necessá
rio um enfrentamento muito direto nessa 
questão da dívida externa. Não podemos mais 
assumir uma atitude passiva, "nós" sempre 
entendido aqueles que estão falando por nós 
com os credores internacionais, de um modo 
passivo, aceitando todos os seus planos, aceí
tando todas as suas elocubrações mentais, 
aceitando todas as suas orientações e, até 

mesmo, as suas determinações. Quer dizer, 
é necessário que façamos o nosso caminho 
pelos nossos próprios pés e isso só pode ser 
feito, só podemos tomar um rumo se _não 
abdicamos da nossa soberania, tantas vezes 
já desmerecida, desprestigiada. -

Essa questão do estabelecimento do foro 
de l'lova Iofq'Ue -para dirirriir questões de con
tratos da nossa dívida externa é uma prova 
disso. Mas haveremos, se for o caso_,__çl~ discu
tir, porque o Direito Internacional também nos 
dá essa condição e ele tem, como um de 
seus princípios, o fato de que nenhuma Nação 
é obrigada a cumprir acordos que firam a esta
bilidade de sua economia, a sua soberania 
e a dignidade de seu povo.- Quer dizer, é com 
base nisso que estaremos enfrentando. E é 
claro, Senador Itamar Franco, que o comba
tivo e sobretudo determinado ao equaciona
mento destas questões nacionais, o senhor 
sabe que nada ou que nenhuma dessas crises 
poderá ser resolvida com pouca determina
ção. Teremos que resolver com muito traba
lho, com enfrentamento direto, com enfrenta
menta que nos dê condições de realçar as 
nossas questões e colocar inclusive para esses 
organismos internacionais, esses bancos, que 
nós não-poderemos absolutamente e não so
mente ficar no discurso, na retórica, mas colo
carmos em prática realmente o dis_curso. Nós 
não podemos ficar absolutamente querendo 
pagar a dívida_ externa para depois determi
narmos o nosso crescimento económico. Te
mO$ que, primeiro, determinar o nosso Cresci
mento económico, a que taxas iremos crescer, 
como iremos crescer, para depois _sabermos 
como iremos quitar a parte legítima da dívida. 

E isso que o senhor colocou é um fato aus
picioso, é um fato que todos nós devemos 
aplaudir e entender como um ponto que faz 
com que retorne ao Congresso Nacional as 
stias prerrogativas _de há muito perdidas. E 
-o que vai ajudar essa Comissão do Congresso 
Nacional nõ exame- dos nossos contratos ê 
exatamente o fato de que vão aparecer com 
a nossa proposta - se ela for aplicada -
todas essas mazelas da dívida externa mal 
contratada, mal gasta e sobre a qual pesam 
ainda hoje denúncias e suspeitas muito graves 
de intermediação ilícita. 

Isso vai fazer com que o trabalho do Con
gresso Nacional esteja em muito facilitado 
com essa negociação que se fará entre o cre
dor com o retirado do aval do Governo, em 
todos os contratos entre o Banco credor e 
os devedores nacionais. 

o·sR. ITAJ\1AR FRANCO- Aliás,_ a Comis
são parece que vai se instalar hoje no Con
gresso Nacional, examinar o aspecto analítico 
de acordo com a Constituição, que deve ser 
instalada hoje. 

Agora, eu nãO qUero nem entrar em detalhe 
técnico, que seria o caso, quando V. Ex• diz 
que vai retirar o aval do problema primeiro 
da redução do estoque da dívida, e eu particu
larmente _defendo a auditoria, e nem no caso 
evidentemente_ quando V. Ex" disse da nego
Ciação direla, dessa negociação direta prirhei· 
ro_sujeita_a atual Constitüição Federal,_ o pro
blema da liberação do câmbio. M&S são per-
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guntas que adentrariam outro_ tipo de indaga
ção e_ eu prefiro deixá-las, deixando para o 
pensamento de V. EX que o problema do câm
bio é um problema muito complicado nes_se 
aspecto. 

Mas V. Ex" falou muito em dranda finan
ceira. Como acabar? Nacionalizando os ban
cos, por exemplo? 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
- Eu acredito que a ciranda financeira está 
instituída por esse modelo que nós estamos 
vivendando. A ciranda financeira é a proteção 
que o capital procura para ver o que vai dar 

disso que aí está; quer dizer, quando ele se 
protege da falta de definição interna, da falta 
de uma política conststente _e ai a falta de uma 
política industrial, agrícola e por aí a fora, ele 
não se sente mobilizado a investir e aumentar, 
sua capaddade de produção, para aumentar 
o nível de emprego, enfim, para melhorar os 
seus estoques, então ele aguarda para ver o 
que vai dar e naturalmente o Governo favorece 
essa especulação de uma maneira extraor
dinária, porque paga juros de 20 a 25% ao 
mês, já chegou a pagar 30% depois desse 
plano. Então, fica um -capital odoso, bem re
munerado no setor improdutivo da economia 
sem gerar a riqueza. 

No momento em que essas regras estejam 
bem definidas- e esse plano vai proporcionar 
isso- fundamentalmente esse capital deixará 
de ficar aprisionado no chamado ovemight 
e entrará novamente no sistema produtivo 

da economia: proporcionando a liberação de 
ónus do Estado em relação a dívida externa; 
com essa liberação-, esses recursos vão ficar 
disponíveis. Ficando disponíveis es_ses recur
sos, o governo terá dinheiro em caixa; tendo 
dinheiro em caixa, ele não vai precisar mais 
buscar esse dinheiro via Letra do Tesouro, 
via o endividamento interno. Isso fará com 
que as taxas de juros tendam a decrescer e 
fará também com que a emissão dessas Le
tras do T escuro diminuam bastante, até que 
nós encontremos -o nosso equilibrio entre a 
questão da dívida interna, com o perfeito equa
cionamento da capacidade de investir do Esta
do, que somente será recuperada com um 
programa económico que tenha consistência 
e que p-rivilegie o crescimento económico, que 
atenda à questão da diminuição das desigual
dades regionais e das disparidades de renda 
e subordine o pagamento da dívida externa, 
a sua parte legítima, às taxas de crescimento 
que nós estaremos instituindo. 

O SR ITAMAR FRAffCD-,:..::.:_ V. Ex•, erTI rela
ção ao sistema dos bancos brasileiros, diz que 
os lucros que se apresentam são lucros reais, 
nominais? 

O SR FERNANDO. COLLOR DE ME:LLO 
- Hoje nós ternos a estatização dos bancos, 
que é um fato real. Hoje, aproximadamente 
75% dos depósitos todoS estão nas mãos do 
GovernO ou condicionados ao Goveriio de al
guma maneira, além de nós verificarrn.os que 
uma política económica consistente, sobre
tudo dentro dos moldes da qual aqui foi trata
da, não pressupõe a estatização de bancos, 
ela não supõe a estatização no termo puro 

e simp_les. O Esta(io eu acredito_ deVa, nessa 
nova concepção qUe -nós temos· do que seria 
o novo Estado para o momento brasileiro, 
contemporâneo não somente do presente, 
mas do futuro desta Nação, primar pela efi
ciência, pelo atendimento dos serviços das ne
cessidades básicas da população, dentro das 
suas atribuições de que o Estado não pode 
aQtir mão. Quanto_ menos interferir, melhor. 

Eu penso que, se o sistema financeiro está 
de tal maneira desregulado com a criação dos 
oligopólios, 'foi exatamente pela instituição de 
um modelo que privilegiava isso. Na medida 
em que Jiós tenhamos um modelo diferente 
desse que aí está, re_direcionado para o fortale
cimento do mercado interno, eles terão -que 
se adaptar a urna nova realidade. Eles foram 
extremamente favorecidos em todos os fns
tantes_pela instituição de um modelo econó
mico draconiano, que exatamente concetrava 
renda, que exatamente permitia que uns pou~ 
cos cada vez mais ganhassem muito, em detri
mento, como nós sabemos, _da imensa maio
ria da população, que hoje está no estarnento 
da miséria absoluta. 

En:tâO, diafite disso, o meu posicionamento 
é de náo interferir, nem estatizar o sistema 
bancário nacional, interferir no sentido -de esta
tizar, mas, sim, de_reguJar. Penso que o Estado 
deve ser o regulador da economia e, natural~ 
mente, deve ter a função de direcionar ou de 
redirecionar quando as coisas naquele setor 
não estiverem andando de acordo com as me
tas macroeconômicas que foram e.Stabeléd
das pelo novo governo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, 
eu gostaria de fazer a última pergunta. 

Sr. Governador, como V. Ex• vê a integração 
da América Latina,. inclusive taJnbém situada 
na nossa constituição Fe-deral, e particular
mente o exame conjunto de julgamento exter
no dos nossos países, não só da América Lati
na, como do Caribe? Como complemento, 
como inserir o Brasil no contexto internacional 
da nova ordem eoonômlca? 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
-Esse _é_um dos pontos cruciais que acredito 
deverá ser resolvido pelo novo Governo, repo
sicionando o Brasil no cenário que aí está. 
De um lado, nós temos os Estados Unidos 
e o Canadá hoje sem barreiras comerciais, 
do outro lado, nós temos a Europa unificada 
economicamente, de outro _lado nós temos 
os países comunistas e socialistas se abrindo 
para o mundo ocidental. Te mos um outro fato 
importante na ordem económica mundial, 
que é o cresciemnto extraordinário dos cha
mC11dos_ "Tigres Asiáticos". E o Brasil? Como 
lriserínjlos o Brasil nesse contexto, preservan
do integraJmente a suã soberania e_ fazendo 
com que essa ftitegração sugira h crescimento 
económico que nós préCc:mizamos assedado 
à _justiça social? O primeiro grande ponto é 
esse. Nós não podemos fazer isso talvez "chu
taúdo no pescoço", Penso ·que podemos, 
usando uma linguagem futebolística, dar algu
mas caneladas, que o jogo pode ser duro, 
mas nunca partindo para uma posição que, 
-em alguns instantes, até diria a todos os se-

nhores1 até por_ temperamento, que me dá 
gana de ... Mas temos que nos adaptar às con
veniências do País e a essa nova formulação 
de um Estado, de urna Nação soberana que 
se insere em um contexto muito diferente de 
alguns anos atrás. Como fazer isso? Mantendo 
a nossa soberania e estabelecendo o fortaleci
mento do_nosso mercado interno. 

ío-das as grandes nações do mundo- oci
dental, todas elas cresceram e, hoje, são as 
potências que são, porque, antes de partir para 
uma aventura_de comércio exterior, essas na
ções partiram para o fortalecimento _do seu 

mercado. 
É O me"rcado interno que garante o nosso 

desenvolvimento. I:: o mercado interno que 
nos auto-sustenta. t o mercado itemo que 
nos melhora a renda, aumenta o nivel de em
pregos. É o mercado_ interno que proporciona 
a melhor distribuição das benesses de um de
senvolvimento económico bem programado. 

Então, não podemos nos inserir - respon
dendo objetivamente à pergunta do S_enador 
Itamar Franco- no meu entender, nesse no
vo contexto mundial, sem que antes nós não 
estej~mos preocupados com o nosSo próprio 
mercado interno, porque, enfraquecendo-nos 
da maneira que estamos, acabando com o 
nosso parque industrial, penalizando a nossa 
renda, tendo problemas salariais terríveis, au
mentando os bolsões de miséria, náo teremos 
a unidade interna necessária para que possa

-mo~ ser resPeitados corno !Jrtiã Naçáo forte, 
como _uma Nação consciente do seu papel 
nessa: QUadra particularmente difícil. não so
mente da vida nacional, mas também do con
texto mundial. E,--portanto, nâo adquirireni.os 
a confiança e a respeitabilidade necessârias, 
porque, aí, a própria estabilidade das nossas 
instituições demo_cráticas estarão em jogo. 

Quer dizer, o que temos que fazer é trabalhar 
por um crescimento econOmico, com justiça 
social, trabalhar para que isso nos proporcione 
a estabilidade política necessária, para que te
nhamos a confiança interna, para que sejamos 
respeitados externamente e para que possa~ 
mos pFof'iióvéf "O.,. riO-Sso ··aeseiwolviinento ·a 
partir desse fortalecimento do mercado inter
no. 

Acho qüe é assim que poderemos nos inse
rir, de uma maneira soberana, nesse novo con
texto mundial que se afigure no momento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, 
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gover
nador. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO. 
-Muito obrigado, Senador. -

O SR PRESIDENTE -(Céirlos Chiarem) -
Obrigado, Setlador ttamar Franco. 

Com a palavra a Deputada Benedita da Sil
va. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Quero pa
rabenizar o Sr. Presidente por noS'" ter propor
cionado esta oportunidade, neste dia que en
tendo de importância, até porque teQ'I desen
volvido um trabalho que enobrece o Congres
so e a todos nós, e merece, pelo menos de 
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mim, neste momento, nas suas iniciativ<:ls~ _os 
meus agradecimentos. 

Gostaria também de dizer ao Governador 
Fernando Collor de MelJo que, para nóS, é 
gratificante tê-lo aqui e poder dialogar um 
pouco neste momento da sociedade brasileira 
e em um momento _em que também, como 
um dos presidenciáveis, nos dá oportunidade 
de aqui colocarmos algumas questões que 
imputo de relevância e que V. Ex' já até, em 
parte, respondeu, na medida em que ó Sena
dor Itamar Franco ... Até comecei a olhar e 
disse: "Não é possível, vou anotando, o Sena
dor Itamar Franco vai falando e ele respon
dendo". Daí,_ disse: '_'Vou tentar reverter essa 
situação aqui, não_vou pensar, porque acho 
que o· processo de captação do Senador está 
muito forte". 

Mas é verdade que me preocupou, sem dú
vida nenhuma, a minha leitura dinâmica, por 
ter chegado bem tarde, pois atrasei-me,_o que 
me impediu de fazer ·uma análise mai_s pro
funda do texto. Mas me preocupei, na medida 
em que percebi uma contradição, contradição -
essa que se dava exatamente naquele ponto 
do risco que não devemos correr, e também 
com outro ponto, que me parece que foi res-
pondido, que era a questão da auditoria sem 
rancor. E pensar também nesse fortalecimen
to federativo. Gostaria, tainbém-de fazer-uma 
indagação sobre a estatização do setor fUlan
ceiro. 

Sabemos que existe uma necessidade de 
eliminar a miséria absoluta em que vive hoje 
a sociedade brasileira. E dentro da área social 
percebemos que o índice de desemprego, o 
aumento da marginalização, da partidpaçãcr 
no processo, e coisas como estas têm contri
buído para que os investimentos internos, que 
são nenhum, façam nascer cada vez mais o 
número de miseráveis neste País. Conside
rando tudo isso, quando V. Ex• coloca que 
ainda como projeto, como proposta, terá uma 
eliminação da miséria_ absoluta, sem que a 
tenhamos sem rancor umas medidas que 
considero radicaiS, do ponto de_ vista da dívida 
externa, eu gostaria de saber um pouco mais 
sobre a posição a ser tomada com relação 
a esse setor financeiro, porque como cheguei 
já no finalzinho, não deu para perceber bem, 
a nível do seu Governo, como eliminar essa 
miséria absoluta. 

A outra qu~stão é que eu gostaria de saber 
um pouco mais sobre essa integração com 
a economia mundial, subordinada no ·revigo.; 
ramento do mercado interno. E para finalizar, 
penso que essa dívida externa será bandeira 
de luta de todos os presidenciáveis; é impos
sível falar em qualquer projeto político sem 
levar-se em conta a dívida externa. Então_ ela 
será bandeira de luta, já tenho ouvido vários 

,presidenciáveis. E nós temos um assunto do 
momento, que envolve a dívida externa, envol
ve os nossos recursos, sejam minerais, envol
\.-e também o fndice populacional, quer dizer, 
o crescimento populacional. 

A nossa Constituição dá ao Congresso Na
cional condição de legislar sobre a matéria, 
e até de fiscalizar - acho que nós temos um 
dos capítulos mais avançados a nível de meio 

ambiehte, de queSta6_ eCológica- mas o que 
está em falta hoj~ com relação à dívida externa 
é a qUestão da Amazónia, dessa troca. Então, 
e-u gostaria de saber o seu posiconamento 
a respeito da dívida externa, da necessidade 
de aumentar o mercado interno, eliminar a 
miséria absoluta e, ao mesmo tempo, ter essa 
proposta aí bem fantasiosa, sem que eu tenha 
esse temor até da internacionalização da Ama
zônia. Entendo que os nossos governantes 
têm entregue ao c-apital internacional já parte 
importante, não apenas da Amazônia, mas a 
nível das explorações no Brasil, e que nos leva 
a crer -que já está internacionalizado. o que 
nós estamos buscando é exatamentt- o contrá
rio, é nacionalizar, do ponto de vista racional, 
com O compromisso- com a sociedade brasi
leira, toda essa major parte: que já foi entregue. 

Não é bem por aí, mas eu gostaria de saber 
-a sua posição com relação a essa investida 
internacional na troca da Amazónia, de investi
mentO_s na Amazônia com relação à divida 
externa. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
- PoiS não. Muito_ obrigado, Deputada Bene
dita _da Silva, pela sua participação. 

TalVez fosse bom c-omeçar aí pelo final, que 
é um assunto muito do momento, que é a 
questão do pagamento da_ dívida, dando a 
Amazônia como parte do pagamento, a inter
nacionalização da Amazônia. Isso é algo que 
nós temos que rep-elir com muita veemên-cia. 
Não se pode sequer aceitar que esse assunto 
seja tratado, sobretudo porque os governos 
que véem lançando, ou tendo iniciativas a esse 
respeito são Os gqvemos que menos respei
taram as nações indígenas, são os governos 
que menos respeitaram os seus próprios re
cursos_ naturais, foram os que mais devasta
ram, são os que mais poluem, são os que 
colocam em risco milhares_e milhares de seres 
humanos de todo esse Brasil com bombas, 
com- oQiVas,- Corri- usinas nUcleares, ou sejã~
falta a autoridade moral para virem introme-. 
ter-se numa questão que diz respeito somente 
ao Brasil. A Amazônia é nossa, é um patri
mónio inalienável da Nação brasileira_. A nossa 
posição, a posição do PRN, o Partido da Re
construção Nacional, é muito clara a esse res
peito. No governo do PRN não será autorizado 
nenhum investimento econ6mico que não se
ja um investiinento ecológico. Há que haver 
essa interface entre aquilo que se considere 
um Investimento económico com aquilo que 
se cOnsidere, rigorosamente, um investimento 
ecológico, sob pena de vermos não somente 
as-nOssas florestas mas, sobretudo o nosso 
subsolo, porque enquanto se está discutindo 
essa questão da Amazônia o nosso subsolo 
está sendo diariãinelite espoliado e, saindo 
do Brasil por canais iritelramente estranhos, 
sem nenhum controle do Governo e pode atê 
ser com o_ olhar complacente de autoridades 
do Governo. Então isso é tão absurdo que 
fica até difícil considerarmos. Entendo que es
sa questão õasceU-pelo enfraquecimento do 
Governo, quer dizer, um Governo tíbio, fraco, 
débil, sem autoridade, sem caráter, sem ver
ha, que permite que isso aconteça, que ve-

nham pessoas dar as suas pitadas em relação 
a várias questões mas, dentre essas a questão 
da Amazónia relacionada com o pagamento 
da dívida. 

Gostaría, --tarilbém, de colocar à Deputada 
Benedita da Silva, aO Presidente da Comissão, 
aos Srs. Senadores, aos SrS. DeputadoS e S~ 
aqui presentes, que quando recebi o convite 
do Senador Carlos Chiare IIi, que honra o Parla
mento brasileiro com a sua atuação e com 
a sua presença, eu poderia, simplesmente, es
tar aqui sentado e debatendo com os Srs. 
questões sobre a dívida externa,_talvez __ tangen
dando pontos A B e C.-

Achei que, em respeito a esse próprio Plená
rio, eu deveria trazer uma proposta consis
tente. Quer dizer, a nossa proposição, que não 
poderia ser, apenas, do equacionamento da 
dívida externa sem fazer o seu interligamento 
com os diversos setores, é essa. Essa é a nossa 
proposta, uma proposta que tem começo, que 
tem meio e que tem fim. É essa proposta 
que estaremos levando, essa proposta que o 
Partido implementará se sagrado nas umas 
no próximo dia 15 de novembro, se não é_ 
o programa com o qual nós estaremos convi
vendo e tentando de alguma maneira influir 
caso não venha a ser o PRN um Partido legiti
mado pelas umas. 

Quando coloca a auditoria s_em ranc_or _é_ 
porque- e com a devida permissão da Depu
tada Benedita da Silva - é porque- se pode
mos fazer s_em rancor é melhor. Está_tudo 
tão ruim, estamos com tantos problemas, é 
só notícias ruins, só nOticias que nOS afligem, 
que nos deixaf!l_penalizados na nossa espe
rança, então_eu mesmo já me peguei falando 
na Auditoria da Dívida Exteina com rancor. 
E, depois, que eu me flagrei falando com 
aquele rancor, eu mesmo não gostei. E eu 
falei: não pode ser_assim. Que s_e faça auditoria 
e, sobre isso tem até uma passagem de um 
filho- _rebclde que se indignava muito com o 
pai. Era muito ligado à mãe mas se Indignava 
com o pai. E. o pai, então, o colocou num 
colégio interno numa cidade distante da cida
de onde ele morava. E. ele recebia lá um di
nheiro, por semana, para fazer as suas despe
sas. Eu sei q1,1e numa semena ele gastou mais 
do que poderia e mandou um telegrama para 
o paf. Mas, ele só podia gastar, co111_ o telegra
ma, algumas palavras porque não tinha di
nheiro para fazer um telegrama um pouco 
mais extenso. Então enle escolheu e disse o 
seguinte: ''Pai, mande dinheiro." O telegrama" 
chegou na casa dos_ pais dele e o pai, que 
não tinha um relacionamento muito confor
tável com ele leu e disse assim: "Está vendo, 
mulher, olla aqui o que esse menino está di
zendo: Papai, mande dinheiro", Aí a mãe che
gou, leu, e disse assim: "Não, ele não está 
dizendo isso, ele está dizendo: Papai, mande 
dinheiro!" Então tudo é a forma eu acho que 
essa questão do rancor- como estava dizen
do à Deputada - eu me flagrei com esse 
ra~cor e não gostei do que senti. Então eu 
acho que essa auditoria- concordando com 
o Senador Itamar Franco-- é impresCindível. 
Nós temos que cascavilhar essa dívida e bus
car a fundo e esse projeto favorece à comissão 
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do_ Congresso, que tem a incumbência consti
tucional de fazer essa auditoria, vai favorecer 
e muito, porque vai fázer Com Que surjam, 
nas diversas negociações que estarão sendo 
procedidas, aqueles casos escabrosos. E ire
mos detectar claramente. Como-itemos detec
tara que é legítimo na dívida ou não é? Dessa 
maneira: quem teve um projeto conslstente 
que serviu ao desenvolvimento nacional, com
patível com o retorno e_conômico e social, vai 
aparecer isso nas negociações. Deixa fazer, 
diretamente dentro dos países, e aí é que está 
a questão da contradição, porque nós é que 
estaremos estabelecendo os parâmetros des
sa negociação, como ela se fará. 

Tem a queStão dos juros. Não podemos 
continuar remetendo juros de 19 bi1hões de 
dólares ao exterior. Essa remessa estará con
dicionada as necessidades de atingirmos às 
nossas metas de desenvolvimento econômi
co, Mas, ao mesmo tempo, não podemos ser_ 
acusados de estarmos promovendo o con
fronto, que é tudo o que eles gostariam que 
houvesse, até para penalizar um pouco méiis 
a gente, eles não podem caracterizar esse con
fronto. Estamos apenas argüindo o dirêito que 
temos, dado por um dispositivo da legislação 
internacional de que não podemos cwnprir 
acordos que estejam em confronto direto com 
nosso· desenvolvimento, com a soberania e 
com a dignidade do nosso povo:-

Essa questão da misérta absoluta se confi
gura pela falta de _emprego, de habitação, de 
acesso à educação, à saúde, e assim por dian
te, ou seja, educação, saúde, habitação. Enten
do que são atribuições básicas do Estado. O 
Estado não está podendo investir nessas áreas 
e o que acontece? Hospitais desaparelhados, 
escolas sem funcionar, transporte caótico, 
programa habitacional inteiramente enterra
do. Hoje, temos um deficft de 12 milhões de 
moradias e temos urna Caixa Económica que
brada, rigorosamente falida, Caixa Económi
ca, urna instituição de tantos anos. Crianças 
ainda, lembramo-nos que a gente tinha, e tem 
ainda, pela Caixa tanto respeito. Mas fruto des
sa política selvagem que foi instituída nesse 
Pais, hoje, a Caixa não pode, sequer, financiar 
habitação para aquela faixa que mais neces
sita, -que é a de um a cinco-salários mínimos. 

A situação é tão interessante que os recur
sos "do Fundo de Garantia, 70% dos que_ são 
administrados pela Caixa prcivêm de descori~ 
tos na folha de assalariados que percebem 
de um a cinco salários mínimos. A Caixa Eco
nómica financia casaS (agora, ela suspendeu) 
soment~ para aqu~les que ganhavam de cinco 
acima. E a chamada questão da renda familiar, 
que eles exigem tanto. Assim, a faixa qtie mais 
contribui com a fo1111ação do fundo de Garan
tia, como recolhimento do mesmo, o forma 
- o fundo que é destinado à construção de 
habitações populares, era a classe que menos 
se favorecia com tais construções. 

Con1 esse programa, retirando do Estado 
esse ónus do aval da co·responsabilidade des· 
ta dívida, vai fazer com que o Estado tenha 
maior dlsponibilidade de recursos, ·o-que vai 
fazer com que ele tenha como recuperar a 
capacidade de investimento. Recuperando es· 

tacapaCJdade, ele estará cumprindo com suas 
atribuições, nesses investimentos, que aqui já 
foram citados, e que, _sem dúvida nenhuma 
estarão_ contribuindo pa~a a redução do que 
hOje consideramos um pi'oblema social seriís
simo, que é a_questâo da miséria absoluta 

E a questão do setor fínanceiro? As vezes 
se fala dos bancos. É claro que eles não são 
nenhum santos, nem merecem elogios por 
sua atuação, mas quem favorece tudo isso 
é a polltica económica do governo. Quem é 
que estabelece os juros? É o governo. Na me
dida em que ele baliza os juros em tantos 
por cento e, como a deficiência de caixa dele 
é grande, na medida em que ele baliza os 
juros nesse nível, para ter um papel compe
titivo no mercado, para poder receber o dinhei
ro em troca d_a venda dos títulos, ele está fazen
do caixa para cobrir esSa caixa. No momento 
em que ele tenha mais recursos, menos ele 
lr_á preclonar a dívida interna, menos presc-lo
nando, a taxa de juros -decresce e, decres
c:endo a '@Xa çle juros, os Srs. banqueiros terão 
que se contentar com o ganho e muito menor 
do que esta especulação desenfreada, que ho
je é proporcionada pelo próprio governo. O 
maior especulador do País não é o empresário 
irrespcirii:iável, que remarca, na calada da noite, 
em um período de congelamento, os produtos 
que estão congelados. O maior espeCUlador 
é, O próprlo gOverno, é ·ele quem patrocina 
a mais desbragada especulação financeira do 
País, é ele que incentiva isto. Incentivo, por 
um lado, porque baliza a taxa de juros Já para 
cima, tomando extremamente atrativo este in
vestimento, baliza, por outro lado, porque, ao 
não instituir uma política económica consis
tente, ao não dar a sociedéide a confiança na 
condução do processo econõmico, ele evita 
que seja feito um investimento no setor produ· 
tive da e_conomía e, com isto, joga todo mundo 
lá para a especulação financeira do ove r. Quer 
çl.izer, então que é o governo que patrocina 
tudo isto. No momento em que se tenha um 
governo legitimado, que todos nós concor
damos que é fundamental como passo inicial 
da saída da crise, é ter um governo legitimado, 
com metade mais um_dos votos da população 
brasileira, ele vai ter a legitimação vai ter a 
credibilidade, vai ter a boa cumplicidade da 
Nação e vai ter uma boa parceria com o povo 
brasileiro, desde que, naturalmente, seja ur:n 
governo que, rigorosamente, resgate, quando 
lá chegaram, o Presidente eleito resgate os 

compromissos que ele, multO ~claramente, vai 
ter que assumir, porque esta sucessão presi~ 
dendal é atípica por várias maneiras, por vá~ 
rios lados. Ela-é atípica por"que é a primeira 
em 30 anos; ê a primeira em doiS--turnos, é 
porq-Ue 'ê solteira, é porque 85% dos eleitores 
que irão comparecer nunca votaram para.Pre~ 
sldente da República. Ela é atípica pOr isto, 
mas é atípica; tarribém, porque ninguém, ne· 
nhum candidato vai poder escamotear, as 
sueis idéias, quer dizer, todos os candidatos 
vão ter que, rigorosamente, porque é uma exi
gência da sociedade. Na medida em que cres· 
ce a desesperança, cresce também a exigên~ 
cia da população de saber, de uma maneira 
muito clara e muito nítida, o que que aquele 

fulano vai fazer em relação- a isto. Isto aí eu 
gostei isfo não- gostei, analizar um por um 
e decidir da maneira que lhe aprouver e que 
a consciência determinar. Ninguém poderá, 
em sã consciênCia, ter um discurso para c_a_da 
platéia Isto, rigorosamente, ficará visto, Jogo 
quando se iniciar este processo eleitoral, e 
com ãcesSo- que será permitido ao rádio e 
ã televisão, e com o tempo a ser determinado 
pelo COngreSso Nacional, acho que seria iSto 
o qlie eu queria diZer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos .. Chiare!li) -
Goverriaddi' FernandO Collor, eU sei dO seu 
suplício há duas horas e meia, mas eu sou 
incapaz de conter a minha curiosidade sobre 
dois ou três pontos, até porque, como presi
dente da comissão, tenho assistido, e espero 
ter saúde e condições para contiuar assistindo, 
a passagem por esta sala e por esta comissão 
dos vários presidenciáveis, -que, aqui trazem 
as suas idéias, as suas propostas e as suas 
Sugestõe"s, com relação a questão da divida 
eXterna. Eu não posso registrar; antes_de mais 
riada, o ãgrad.ecimento_ da_ çomissãÇ~ e ~-u_ diria 
da Casa, pela importância que V. Ex'âeu, neste 
moinento, fazendo com que as suas idéias, 
as suas propostas e as do seu partido, com 
relação à dívida externa, a nível de uma ação 
governamental, de um programa também 
partidário, fossem colocados a conhecimento 
da opinião públíca, do eleitorado da sociedade 
brasileira, a partir deste momento em que V. 
Ex",-como convidado, aqui partícípa e faz, des
ta tribuna e desta Casa, o ponto de referência 
para, detalhadamente, dizer a que veio e o 
que propõe sobre matéria de tamanha irnpor
tâncía, trazendo um programa, que alguns 
acolherão, que outros criticarão, que muitos 
endossarão, que haverá de ter o debate com 
ele, aperfeiçoamento, alterações, etc. Mas 
duã.s ou três coisas- me obrigam ã. questio
ná~lo, não como presidente, mas como um 
modesto parlamentar interessado nesta maté
ria e, como cidadão brasileiro, interesSado 
nesta temática. Em -primeiro lUgar, Governa: 
dor, uma questão que me parece importante 
~: em falado muito- e repetiu várias vezes 
a preocupação que tem sobre a auditoria com 
rancor, ou sem rancor. Aí, fica um pouco a 
critério dos rumores momehtãneos da condu· 
ção do processo. Amanhã, o Congresso terá 
a cerimônia de instalação de-sfa comissão, pre
çonizada no artigo 26. Há um prazo, estaE=!e
lecido pelo texto constitucional, e pretende
mos faZer com que todo esse material que 
esta comissão levantou, inclusive, toda uma 
amostragem -dos milhares de contratos que 
já mereceram uma investigação preliminar 
quanto ao seu aspecto legal, quanto ao seu 
aspecto de técnica jurídica, sejam carreados 
para essa comissão, que também é da Casa, 
e que é mais ampla e que tem hierarquia cons· 
titucional e que terá, inclusive essa inescusável 
força de CP!, que esta comissão não tem. 

Mas, aí, hâ urna primeira questão, Gover
n_?ld_or, à luz do "livrinho". Diz a Constituição 
-e sobre ela já se referiram vários dos nossos 
Colegas Parlamentares, e mais particularmen
te, com muito esmero e cuidado, o nosso ilus-
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tre Relator, Bernardo Cabral- diz o livrinho, 
no art 49, incis-o 1: 

"É da competência exclusiva _do Con
gresso Nacional: 

1-resolver, definitivamente, s_obre tra
tados, acordos ou atas internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao património nacional." 

Anteriormente, a redação era similar só que 
o Congresso deliberava quando o ato era assi
nado pelo Presidente da República, o que fez 
com que sempre se ladeasse o Congresso, 
em matéria de dívida externa, porque o Presi
dente da República assinava, normalmente, 
um tratado com a República do Benin sobre 
a concessão de 3 bolsas de estudo, mas que 
assinava os atos gravosos da dívida externa 
jamais era o _Presidente da República, ou foi 
o Presidente da República. 

Então, evidentemente, deliberávamos sobre 
o muito pouco e jamais éranios consultados 
sobre o muito importante. Agora, as coisas 
mudam. Mas as coisas mudavam já no dia 
5 de outubro, pelo menos, achei que muda-
ram no dia 5 de outubro. - - -

E. aqui, há uma questão que eu colocaria 
a V. Ex" e coloco, inclusive, aos nossos Colegas 
Parlamentares, e, particularmente, ao nosso 
ilustre Relator. Este último acordo, que tem 
um prazo de vigência de 20 anos, que vai 
chegar ao próximo milénio e que atinge a nova 
geração, inclusive, os que aínda não nasceram 
e vão se tomar adultos, já sob a égide desse 
novo acordo, foi celebrado, pelo Brasil, com 
os credores, no dia 22 de setembro, exata
mente no intervalo entre a data que termina
mos de votar a Cónstituição, mate ria que esta
va absolutamente definida, a nível de decisão 
política da Casa, - a votação terminou, se 
não me engano, dia 6 de setembro, ou 5 de 
setembro - e estavámos naquele intervalo 
de preparação da cerimônia de promulgação. 

O Governo acelerou os· seus trâmites, deu 
um pique, digamos assim, Junto aos credores 
internacionais, e, no dia-22 de setembro, assi
nou um acordo com validade de 20 anos. 
Exatamente entre o término da votação, que, 
substantivamente, já fazia saber que tínhamos 
uma decisão, que obrigava a passar pelo Con
gresso e a data da promulgação, que era o 
início formal da vigência desse noVo teXto. 

Aí, há a primeira questão: este é ou não 
é um ato de má-fé? Este é ou não um ato 
q~e terá a necessidade de ser equacionado 
e examinado no aspecto moraL- obviamente, 
quanto a isso não há dúvida - eticamente 
- obviamente também - mas politicamen
te? Juridicamente alguém dirá: "Bem, a lei 
não foi publicada no DiáriO Oficial, não está 
vigorando". É verdade; não vou discutir o as
pecto formal. Mas coloco a questão a um pre
sidenciável, a alguém que poderá ter poderes 
suficientes, não para, evidentemente, mudar 
o texto da ConstitUição, mas, com base no 
texto da Constituição, ter um fundamento de 
avaliação dessa decisão, que me parece muito 
partinente, Eu diria até que é o primeiro item 
da auditoria. O primeiro item da auditoria não 
é do lado de fora; é do lado de dentro._ E 

não é sobre o passado; é sobre o presente. 
E não é com relação à Constituição antiga; 
é-com relação_à Constituição atual. 

Por que 17 dias depois da decisão do Con
gresso, quando ela mandava passar pelo Con
greSso e, corridamente, 13 dias antes que co
meçasse a vigorar a Constituição? 

Esse acordo celebrado- e aí vem um pro
blema jurídico - é o acordo matriz. Dele, de
correm todos os çontrÇ~.tos, os 700 contratos, 
que foram assinados depois do dia 5 de outu
bro, Então, os- contratos, propriamente ditos, 
foram assinados depois do dia 5 de outubro. 
O acordo padrão foi assinado no dia 22 -de 
setembro. 

Aí, a indagação, não mais moral, nem políti
ca, a indagação Jurídica: os contratos assina
dos em funçâo de um acordo celebrado antes 
teriam, ou não teriam que pasar pelo Congres
so, já que a celebração dos contratos foi de
pois da nova Constituição? 

EVidenteme-nte, não vou estabelecer aqui 
um foro, um tribunal para decidir. Há essa 
Cói'nlssão, mas, aqui, na nossa, temos que 
debater isso, temos que colocar aos presiden-

- dáveis com uma maior clareza, porque a ma
téria não v:ai se resolver nem hoje, nem ama
nhã e, como eu estava dizendo, se prejeta para 
o final-do século _e para o início do próxinlo 
milênio, São 20 anos de compromisso, Aí, 
é que estão as taxas dos juros flutuantes, ã.í 
é que está todo o ·processo de comprome· 
timento dessa dívida e esses números que 
V, EX' trouxe aqui, com grande detalhamento. 
_Essa é uma questão- fUndamentaL 

Mas, Sr. Governador, e aqui voltam a falar 
os Pçsrlamentares, já tivemos, depois da Cons
tituição, trânsito de decisões governamentaiS 
que deveriam ter sido encaminhadas ao Con
gresso, com o detalhamento que a Consti· 
tuição exige. Falo aqui, na presença do Seria
dor Itamar Franco, porque, no fmal do ano 
pãssado, questionamos, c_ontestamos, ambos, 
uma proposta de 5 bilhões de dólares, refe
rentes ao Oube de Paris, que mereceu a nossa 
rejeição e, ao fm~l. a nossa tentativa de obstru· 
ção e que acabou passando, quando há um 
art. 52, inciso VII, que diz que, antes do Senado 
apreciar, tem que haver a ftxação dos limites 
globais, que aqui não foram feitos. 

Nós não temos cumprido o art. 52, inciso 
-VIL O Senador Itamar pode até abundar s_obre 
a matéria, com o conhecimento técnico e a 
competência que lhes são tão peculiares, de 
que _s_empre fui um grande admirador. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É só para lem
brar a V. f:x\1 ·que, como sempre, essa matéria 
foi enviada em ingfês para o Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Exatamente. 

Aliás, como um acordo que foi feito, quando 
nós pedimos e não conseguimos. 

Aliás, tem um detalhe: Essa comissão tem 
uma -Característica, Governador: ficamos 40 
dias; dizendo que havia um acordo prévio; e 
o Ministério da Fazenda negando até com um 
telex, ·assina-do pelo ministro. Pois bem! De
poiS que foi negado, que nao existia o acordo 
prévio- que, na verdaae, é a base do acerto, 

aquele que é o compromisso, o esboço em 
si- negado, conseguimos, atravéS de canais 
extra: funcionários, técnicos, patriotas e inte
ressados, que chegasse aqui a essa comissão, 
em inglês, o texto que se dizia que não existia. 

Então, recebemos em inglês, não pela via 
oficial, não na versão em português, aquilo 
que se dizia- óficfalmente que não existia e 
que está_ aí, com 400 págínas e qúe foi entre
gue à comissão em texto, em linguagem es
trangeira 

Ess;as coisas, enfim, .que nos preocupam. 
E dizia-Bernardo Cabral que nós ficariros desa
pontados, porque ainda não havia o art. 58, 
§ 3~. que dispõe sobre CP! e lhes dá poderes, 
quando, seguramente, reftiria-se à CPI de que 
nós participamos, sob o comando do Senador -
José Ignácio -~ d9 Senador Itamar Franco, pre
sidente e vice daquela CP!, de que fui modesto 
relator. _ 

Não, iluStre deputado, já havia esse _ãrtigO, 
quando aprovamos as conclusões. No decur
so das investigações, sim, não tínhamos esse 
problema; mas, no final, tinhamos _e, infeliz
mente, teve gente, aqui no Congresso, que 
não leu o art. 58, § 3~ e não leu inclusive, 
o art. 51 e cassou a Câmara dos Deputados, 
impedindo que os Parlamentares votassem aS 
conclusões. Coisa mais estrãnha e lamentável 
de todas quantas, até Porque vamos ter que 
ir, amanhã, com um__rnandato de segurança, 
até o Supremo Tribunal Federal, pedir que 
um outro poder diga a este poder que ele 
tem poderes para fiscalizar um terceiro poder, 
quando a Constituição o diz expressamente. 

São essas coisas, ilustre governador, que 
queríamos colocar a V. EX', inclusive, essa 
questão da dívida externa. Estar:nos aqui com 
uma ferida aberta. O acordo foi celebrado no 
interregno entre a decisão e a promulgação, 

Segurido: o_s_ contratos dele decorrentes co
meçaram a ter validade depols da promul
gação e não passaram por aqui. Essas são 
as duas questões fundamentais que eu queria 
levantar a V. ~- -

Uma pergunta complementar: V. Ex" acre-
tida que, assim como os credores agem, atra
vés de um comitê, espécie de uma organi· 
zaç:ão sindical de credores. cartel,-enfim, e são 
tão poderosos - V. Ext acretida que nós, co
mo devedOres, deveríamos faiê~lo da mesma 
forma? 

E, por último, V. Ex" diz: vou retirar o aval 
e desconcentrar a negociação. Uma pergunta 
fundamental: por que, até hoje, ninguém fez. 
isso'2 É tecnicamente errado? E: juridicamente 
inviável? Ninguém teve c_oragem? Isso não 
tem efeito rienhum? Falta legitimidade, ou as 
pessoas não fazem porque têm algum com
prometimento inidóneo de interesses de me
nos nobres? Apenas, as perguntas que eu gos
taria de lhe fazer. 

O SR. FERNANDO COLLOR DE MELLO 
""- Muito obrigado, Senador Carlos Chiarem, 
pelas suas_ c~locaç:ões. 

Não tenho a menor dúvida de que, respon
dendo a esta última parte, não foi feito Porque 
isso hão atendia aos interesse·s escusas-, cjue 
estavam norteando o comportamento da ne-
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gociação da dívida externa. QUer dizer, ISso 
é claro; isso é lógico; isso é transparente; isso, 
inclusive, é do domínio público. 

Por outro lado, nunca houve a .decisão poli~ 
tica de fazer. No momento em que um Presi
dente da República, para tomar uma dedsão 
administrativa em que competia tão-somente 
a ele adotar, no que diz respeito àquela refor
ma administrativa, e qi.te, em 24 horas, ele 
muda a forma como -iria promovê-la, queren
do colocar ao Congresso uina decisão que 
ao Congresso não cabia, stricto sensu. que
rendo, talvez por ser uma medida impopular, 
repartir a impopularidade com o· Congresso, 
num momento em que um governo, sem ne
nhuma credibiUdade, patrocina, não somente 
atas de corrupção, mas, sobretudo, apadrinha 
esses atos com a impunidade, num momento 
em que o Presidente da Republica faz atos 
elogiosos, por escrito, diante das câmaras de 
televisão, à luz do dia, a um ministro indicíado 
por corrupÇão. 

Então, naturalmente, verificamos que, por 
todos esses fatores, nunca, nenhuma posição 
realmente rigorosa, até mesmo de enfrenta~ 
menta objetivo dessa situação, não foi tomadá 
exatamente pela fraqueza do governo e pelas 
implicações que havia nessa questão da nego
ciação da dívida externa. Em relação a esse 
último entendimento havido e, como aqui já 
disse. mereceu da minha parte, na ocasião, 
repúdio.-....... dando uma entrevista, eu dizia que 
essa foi a pior de todas as negociações de 
tantas quantas já forarri feitas neste País e ha
via, naquela ocasião, um certo alivio, em al
guns setores, que consideravam que esse 
reencontro com a comunidade financeira é 
muito importante para o Brasil, etc. Quer dizer, 
jogamos a moratória no lixo, porque não tira~ 
mos nenhum proveito do instrumento de ne
gociação, que era a moratória já decretada, 
e aceitamos passivamente todas as imposi
ções que nos foram colocadas garganta abai
xo pelo FMI. 

O Senador Carlos Chiarem, Presidente desta 
Comissão, nos traz uma informação que é 
crucial, ou seja, que, depois da nova Consti
tuição promulgada, foram tomadas atitudes 
ao arrepio da Lei Maior do País. Portanto, v~ 
Ex"' podem ficar absolutamente tranqüilos 
que, se chegarmos à Presidência da Repú
blica, uma das atitudes que tomaremos, com 
muita satisfação, e com a consciência segura 
de que é exatamente isso que deveria ser feito, 
será remetermos ao Congresso Nacional uma 
análise desta última negociação, porque tam~ 
bém temos curiosidade de saber em que ter
mos ela foi es_tabeledda. E, aí, prometemos 
mandar aos Senhores, se já não foi traduzido 
no nosso idioma, para que todos nós possa
mos tornar conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE \Carlos Chiarelll) -
Dou a palavra a quem dela queira fazer uso, 
e há alguém que ainda não se manifestou. 
(Pausa.) Não havendo, antes de encerrar a 
sessão, quero agradecer ao ilustre Governador 
Fernando CoiiOi ae Mello_, agradecer aos Srs. 
Parlamentares, Senadores e Deputados que 
aqui vieram, sobretudo, aos que participaram 
deste debate democrático, saudável, franco, 

positivo, e dizer a_ V. Ex:' ,_Govemador, que reite
ramos-a nossa manífestação de_agrado pela 
seriedade já reconhecida da sua manifestação, 
pela importância do anúncio que aqui fêz, em 
termos da sua proposta de campanha Presi
dencial, e os nossos votos de que seja bem-su
cedido nessa _sua jornada e que continue tra
balhando e contribuindo para a seriedade pú
blica e para a democracia brasileira. 

Teremos;- na semana que vem, nova reu
ruão, quando ouviremos o engenheiro L.eonel 
Bdzola. 

Está encerrada esta reunião. 
{Encerra-se ll reunião às 12 horas e 

45 minutos.) . 

15" reunião, realizada em 
25 de abril de 1989 

Às dez horas e_ quarenta minutos do dia 
vinte e cinco de abril do ano de mil novecentos 

~~--e-oitenta e_ nove, na SaJa de Reuniões da Co_
mlssâo de Finanças do Senado Federal, reú-

- ne-se ·a Comissão Especial, criada através do 
Requerimento nn 1 7, de 1987, destinada a exa
minar a questão da Dívida Externa Bfasileira 
e avaliar as razões que levaram o governo a 

-suspender o pagamento dos encargos finan
ceiros_ dela decorrentes, nos planos externo 
e interno, presentes os Srs. Senadores Leite 
Chaves. Carlos thiaielli (Presidente), Fernan
do Henrique Cardoso (Relator) e Itamar Fran
co. 

Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente dis
pensa a leitura da Ata da reunião anterior que 
é dada como aprovada e, em seguida, convida 
o Sr. Deputado Afif Domingos para tomar as
sento à Mesa. 

Dando prosseguimento ao ciclo de debates 
com os candidatos à sucessão presldencial 
sobre o problema da dívida externa brasileira, 
ó Sr. Presidente concede a palavra ao Depu
tado Afif Domingos candidato pela legenda 
doPL 

Usando da palavra o depoente afirma que 
a. divida antiga terá que esperar, podendo os 
credores optarem pela securitização, como _se 
faz agora, em parte, nas negociações como--
o FM1 e bancos internaCionais. 

NaJª-s_e ioterpelatória, usam da palavra, pela 
ordem, os Srs. Senadores Itamar Franco, Fer

- nando Henrique Cardoso (Relator), Carlos 
Chiarem e Leite Chaves. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que 
as Notas Taquigráficas tão logo traduzidas e 
revisadas, sejam publicadas, em anexo, à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira 
Fernãrides, AsSistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATkDA 15• REUNIÃO DA 
COBISSÃO ESPECIAL CRIADA A TRA
VÉS DO REQUERIMENTO N• 17, DE 
1987, '"DESTINADA A EXAMINAR A 
OOESTÃO DA DfVIDA EXTERNA BRASI
LEIRA E tlVALIAR AS RAZÕES OOE LE
VARAM O GOVERJYO A SUSPENDER O 
PAGAMENTO DOS ENCARGOS FTNAN-

CEJROS DElA DECORRENTES, NOS 
PLANOS EXTERNO E INTERNO': 

(Íntegra do apanhamento ta_quigrâfico dare
ferida reunião, realizada em 25 de abril de 
1989, devidamente autorizado pelo Senhor 
Presidente). 

Presidente Senador Carlos Chiarelli 
Relator: Senador Fernéiltdo Henrique Car

doso. 

O SR PRESIDENTE (Càr!Os Chiare!H) -
Sr. Deputado Afif Domingos. nobre Senador 
harnar Franco, S~ e· Srs, corno decorrência 
de um problema de trânsito, de horário de 
vôo, evidentemente não sob a responsabili
dade do candidato, iniciamos, com certo atra
so, esta reunião, o que não nos tira o prazer, 
a satisfação de ter conosco o ilustre colega 
e dinâmico candidato à Presidência da Repú
blica, pelo Partido Liberal, a quem desejamos 

· e iremos ouv_ir ~-m relação às suas_ aprecia
ções, aos seus comentários e às suas propos
tas sobre a negociação e renegociação da divi
da externa, tema específico desta Comissão, 
que nesta etapa dós seUs trabalhos, está ouvin
do os diferentes candidatos à Presidência da 
República pelos diversos Partidos. A presença 
de V.Ex~ nos dá redobrado prazer e satisfação 
pelos vínculos pessoais que nos une_ e pela 
certeza da sua Seriédade e competência e pela 
importância do seu depoimento. 

Tem a palavra o Deputado Afif _D?mirigos. 

O SR AFJF DOMINGOS~ Muito obrigado. 
Meu caro Senador e ilustre amigos Carlos 
Chiarelli, meu caro Senador Itamar Franco, 
ilustres membros participantes desta reunião 
da Comissá6 sobre a Dívida Externa que está 
ouvindo todos os candidatos à Presidência da 
República sobre este assunto, que julgo ser 
da maior importância Para- qualquer projeto 
governamental a partir do próximo Governo, 
se Deus quiser, será eleito a 15 de novembro 
de 1989. Isso se houver somente um turno. 

Meu caro Senador Carlos Chiarefli, é com 
satisfaÇão que aqui estamos para deixarmOs 
_registrado o nosso pensamento sobre o_ mO
nierito em que estamos vivendo, onde a dívida 
externa é um dos itens ou um dos nós que 
temos_que desatar para que a nossa economia 
possa voltar a crescer. 

Mas, sinceramente, tenho um bem firmado 
ponto de vista de que nada adianta falarmos 
em resolver o problema da divida externa, se 
não tivermos, efetivamente, um projeto para 
o País. Hoje, estainos discutindo bastante so
bre dividas, o que fazer, se dar ou não o calote, 
se devemos ou não pagar a dívida se devemos 
ou não suspender o pagamento dos juros, 
mas, na verdade, penso que antes devemos 
fazer uma profunda reflexã_q interna sobre a 
realidade brasileira. Qual é o projeto que que
remos·para·o-País?Aí, paie<:e"-me com uma 

-diretrii como eSsa, poderemos ecjLiadoi1ar o 
~ -problerria não Só da dívida externa, como tam~ 

bém da interna e do ajustamento que precisa-
•" mõs faier em nossa· economia. · 

o Em priffiélro lugar, é sobre este_ projeto. 
~ Penso que o importante é fazermos um relato 
-sobre o que pensamos de um projeto para 
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o País. E, ai sim, iremos analisar como a solu
ção da dívida se insere dentro -deste projeto. 

O Brasil vive hoje uma crise cujo modelo 
parece-me que iremos ter que buscar um fio 
da meada da História, não em 1964, mas talvez 
em 1930. Acredito que esta' eleição de 1989 
seja um momento histórico tão importante 
quanto foi o momento de 1930. 

Estamos completetando este ano o cente
nário da República, e destes 100 anos tivemos 
de participação efetiva da Nação brasileira na 
solução de nossos problemas ou na escolha 
do nosso principal dirigente só, efetivar'nente, 
15 anos; o período de 1945 a 1960. De f889 
a 1930 tivemos uina República onde, na ver
dade, a estrutura do Estado, que nasceu antes 
da Nação brasileir<l, utilizava uma parcela mui
to pequena da Nação para homologar as arti· 
culações tramadas por uma cúpula. Por que 
precisávamos de uma revolução em 1930? 
Porque não tínhamos povo para promover a 
mudança. Somente 2% da população brasi.: 
!eira votava nas eleições, que eram homolo
gatórias. Eram eleições a bico de pena, do 
voto de cabresto. Em 1930, temos efetiva
mente, uma ruptura com um sistema das oli
garquias rurais, exatamente para dar ao Brasil 
uma face de modernização do seu modelo 
de Estado. E este modelo obedeceu à moder
nização de unia época, e esta modernização 
era a modernidade encerrada em Portugal de 
Salazar, na Espanha de Franco, na Alemanha 
de Hitler, na Itália de Mussolini e na União 
Soviética, Stalin. Mais _tarde, Perón na Argen
tina e Getúlio Vargas no BrasiL O modelo, 
sem dúvida, foi o corporativista, cuja prinCipal 
expressão de manifestação era o fascismo. 
Este era a representação do modelo corpora
tivista, que foi o que instruiu a estrutura do 
Estado moderno do Brasil em 1930. De 1930 
a 1945 também sem democracia, sem partici
pação efetiva da escolha da _Nação no seu 
principal dirigente. 

Em 1945, temeis õ Prirriiiro grande mo
mento desde a Prodamação da República, 
1945, 1950, 1955, 1960, que foi o experimen
to de uma Nação na busca do seu caminho. 
Na última eleição, em 1960, tivemos uma par
ticipação de 23% da Nação alistada eleitoral
mente. Q_ último- Colégio Eleitoral foi de 15 
milhões de eleitores contra uma população 
de 66 milhões de habitantes. 

Tem os o periodo, que chamo de obscuran
tismo politico ou período das trevas, de 1960 
até agora. E que iremos ter a dizer em 1989? 
Oitenta milhões de eleitores, que representam 
60% da Nação brasileira, o que equivale pela 
primeira vez, em 100 anos da nossa História, 
a Nação brasileira comparece, majoritaria
mente nas umas, na escolha do seu principal 
dirigente, numa eleição solteira, onde pode
mos falar que é o pil.cto direto entre gover
nantes e_ governados. E posso lhes dizer que 
este impacto tem uma influência brutal no 
processo político, a partir de 1989, o que dá 
a este Presidente da República eleito uma res
ponsabilidade muito grande e um poder, ema
nado das urnas, que, na minha opini~o. tem 
tanta importánciã como foi o modelo de 1930. 
Chegou a hora de nós, não via revoluçãO, mas 

via evolução, num pro-cesso democrático, ter
mos em mãos um instrumento, que é de efeti
va mudança sobre a estrutura de um modelo, 
que nos levou à situação, cujos dados e núme
rOS posso lhes relatar a seguir. -

- Sobre o ponto de vista político, o Presidente 
da República, ·eleito nesta eleição, tem uma 
condição de força- vii1da das U:rriãS (jue acaba 
recidando também a própria posição parla
mentar - não tenho a menor dúvida - por
que ~sta eleição dará uma direção popular 
sem precedentes na nossa História, um Presi
dente eleito pelo voto da maioria absoluta~ 

_ Quais os Problemas qUe enfrentamos hoje? 
Sempre busco, no fio da meada da História, 
saber qual foi o ponto em que nos desviamos. 
Vejo, por exemplo, que o modelo corporativo 
de 1930 não-foiâevidamente revisto em 1946. 
Em 1946, tivemos uma profunda revisãO- nos 
direitos individuais e coletivos, onde, aí, sim, 
tivemos um processo -liberal. Mas o arcabouço 
do Estado corporativo foi mantido e, pelo con
trário, em 1950, fot consagrado nas umas_ com 
a visão do social-nacionalismo, que poderia 
tanto ser fascista como comunista. É o famoso 
eixo esquerda-direita, ambos os ebms dos 
ideolo_gismos de uma época pregavam o so
cial-nacionalismo como conceito, como dou
trina, 

Tivem6s, então, em 1950, a implantação 
de todo o arcabouço restante, via democrática, 
da estrutura da visão do social-nacionalismO, 
que vinha do modelo de 1930. Tenho, inclu
sive, de 1931, um depoimento, que julgo de 
extrema ·importância registrarmos nos Anais 
desta Casa, que foi exatamente o discurso de 
Getúlio Vargas no prim_eiro ano da aliança de
mocrática. EJe dizia sóbre o ponto de vista 
e<::onômico:--

"Nessas condições; a política econó
mica brasileira deve, em parte, orientar-se 
no sentido de defender a posse e a explo
ração das nossas fontes permanentes de 
energia e riqueza, Como séjam as d' água 
quedas e as jazidas min~rais. Julgo ainda 
acons_elhável a nacionalização de certas 
indústrias e a socialização progressiva de 
outras, resultados passiveis de serem ob
tidos mediante rigoroso controle do servi
ço de utilidade pública e - aqui o mais 
-iinporfaitte.....:.... '1enta penetração-na ge
rência _das empresas privadas, cujo de
senvolvimento esteja na dependência de 
favores oficiais." -

Era a visão do Estado de 'Tudo pelo Estado, 
nada contra o Estado"; o Estado controlador 
de tudo, isso nascia a partir de 1930. 

Em 1950, tivemos, então, a fase de aperfei
çoamentQdo sistema, quando, em 1955 -
em meu julgamento - tivemos um período 
dos mais importantes na História da pré-mo
dernidade brasileira, ou seja, a preparação do 
Brasil para o século XXI, que foi o Governo 
de Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Qual a visão que temos do Governo de Jus
celino? Juscelino parte para o rompimento 
com essa visão do social~nadonalismo, passa 
a ter Uma postura naciOnalista sim; mas um 
nacfóTiãl.íS"iilo -de fins e não de meios. T eniOs 

que buscar os meios mais eficazes para atin
gim'los um fim. E qual foi a visão de Juscelino? 
Em primeiro lugar, o Brasil tinha uma vocação 
indomável para o desenvolvimento; o Brasil 
tinha e tem todas as condições para"-ser uma 
das maiores potências mundiais. E el€ olhava, 
com muito cuidado, para os Estados Unidos, 
um pa"ls de duas--frentes-, que fez todá-sua 
base de conquista em cima de uma máquina 
a vapor, ou seja, a construção de uma malha 
ferroviária, ·que permitiu o escoaméri.to das ri
quezas da conquista, priridpalniente do oeste 
americano. E -que a força americana - e Tstõ 
é verdade, vale até- hoje.::_ não estava, -ou 
nem está, hoje, nos computadores, nos aviões, 
a força arrierica_na, até hoje estâ na terra, na 
agricultura, na produção de grãos, _porque o 
primei!-o prodúto da pauta de exportação ame
I-IC:ãna é agrícola - milho, soja; sorgo, trigo, 
etc. E baseado na estrutura desta _grande ria
ção a agricultura, o Brasil poderia ter um po
tencial como potência do Hemisfério Sul com 
dimensões continentais e que tivemos o ciclo 
agricola da primeira etapa, nos últimos cem 
anos, a partir do emigrante eurOpeu que, sain
do da Europa, ele procurou as áreas de dima 
assemelhado ao seu. Então, ele veio para o 
Sul da América do Sul, no hemisfério Sul, área 
de clíma temperado, é só uma nesga que pega 
da América do Sul, ao Sul da África, _Austrália 
e Nova Zelândia. Na Austrália e Nova Zelândia 
eles foram;- Se-subirem, -caem dentro d'agua, 
por91}e não tem mais nada para cima; !:l_O _§ui 
da Africa, ali foi trazida a visão da tecnologia 
agricola de clima temperado. não adíanfava 
nada também, porque hoje estão confinados, 
o que foi feito J)O Sul daAfrica não foi assimi
lado pelo Continente africano, ainda uma tec
nologia muito_ atrasada e que não absorveu 
essa tecnologia de uma agricultura moderna. 

E no Brasil, onde nós fizemos~ a riqueza 
do Centro-Sul a partir da agricultura. Rio Gran
de do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
parcela do território mineiro, que foi a partir 
do ciclo dos imigrantes. Te mos aí depoiS o 
Espírito Santo, mas eu estou dizendo em ter
mos de regiõ_es_ predominantes. 

E al? Para _a conquista da parte principal 
do nosso Território, que seria o Norte, Nor
deste, Centro e Centro-Oeste, nós não tinha
mos infra-estrutura nenhuma. O Brasil estava 
todo ele localizado no litoral. Foi quando então 
Juscelino falou: "para essa_ segunda etapa de 
conquista nós vamos precisar fabricar o trilho, 
o vagão, a locoffiotlva, o navio, o trator, o cami
nhão e não temos indústria, Então, nós temos 
que, apressadamente, industrializar o Brasil 
onde Já tem agricultura". Porque o eu deixar 
claro no meu depoimento aqui, que não existe 
progresso industrial e desenvolvimento indus
trial Cjue não estiver calcado em cima de um 
processo agrícola muito bem assentado, se
não nós corremos o risco de cOnstruir ã casa 
pelO telhado. E foi assim com o Centro-Sul: 
processo agrícola, processo industr[al dos cin
qüenta anos de desenvolvimento em cinco 
anos de governo. Esse processo industrial foi 
com capital de risco. Ao contrário do que mui
ta gente diz que aumentou o nosso endivida
mento, não foi. Foram c_apitais de risco -efeti-
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vos que· vieram para implantar a estrutura in
dustrial do BrasiL E a partir dai a Capital é 
deslocada para o coração do Brasil, para se 
iniciar ali o novo grande ciclo, que seria o 
portal de entrada da Canaã, a terra prometida, 
porque a partir daí teria_um s·egUrido programa 
de metas, que não aconte_ceu. O SeQui1do pro~ 
grama de metas de Juscelino, dizia: "dnCci 
anos de agricultura, cinqüenta anos de fartu
ra". Era exatamente a: arrancada para o segun
do cido desenvolvimentista, abrangendo exa
tamente essas áreas do Brasil _centr'al, que 
graças à locomação ou à vfnda da Capital 
para o Brasil Centrarn-ós teríaffios coi1âições · 
de ter uma estrutura de escoamento, não só 
de rodovias, mas, principalmente, de ferrovias, 
de energia, de comunTCa-Ção, que desse a base 
de infra-estrutura para esse_segundo grande 
ciclo. lnfeliirriente, em-60; nós tivemos uma -
decisão politica, que não foi das melhores para 
o País. E a partir de 60, nós tlviimos um aeSvio 
que termiriou na intervenção de 1964, e a 
partir daí, ao Invés de nós continuarmos na 
evolução de um modelo de se abrir, nós volta
mos __ a_l930, com ã ·mesma· visão fascista, 
corporativiSta, do sodal-nacionalism_o, que eu 
quero e insísfo- em dizer, tanto pode ser de 
esquerda como de direita, pois trago aqui uma 
revelação que julgo também importante para 
os Anais desta Casa. 

Aqui está uma crítica à Juscelino Kubist
chek sobre a vinda de capital estrangeira,_ co
mo uma alavanca do desenvolvimento indus
trial do País. 

"A ajuda estrangeira é útil e pode acele-. 
rar o nosso desenvolvimento, mas para 
ser verdadeira ajuâa, precisa ser recebida 
através de financiamentos, isto é, de capi
tal de_ empréstimo e não de inversões _di
retas, que, invariavelmente, se fixam co
mo forma de_ transferência de parCelas 
crescentes da renda nacional para o eXte
rior, ou seja, não podemos receber capital 
de risco. Só o capital de empréstimo, por
que o capital de risco transfere renda para 
o exterior. Os firianciamentos externos, 
úteis ao País, são os que se destinam 
às empresas nacionais e, principalmente, 
aqueles que são feitos de. governo a go
verno, para aplicaç~o sob a forma de ca
pitalismo de Estado, nos set6res básicos 
da economi~." 

Aqui está a receita económica da Revolução 
de 1964. Eu gostaria de revelar que_essa recei
ta é de Luiz Carlos Prestes, de 1958. E essa 
receita tendo sido seguida à risca, nos levou, 
hoje, a_ uma situação, que é _a ·seguinte: dMda 
pública interna: oitenta bilhões de dólar~s; 
quarenta bilhões no mercado, o ver, mais qua
renta bilhões em mãos de fornecedores diver
sos. No âmbito federal, setenta quatro bilhões 
e no âmbito de Estados e municípios, seis 
bilhões. Divida pública interna sem emissão 
de tftulos- eu quero chamar a atenção que 

..nós somamos aqui mais setenta bilhões de 
·'cruzados -::::- composta da seguinte forma: de
pósito de caderneta de poupança à disposição 
do Banco Central. Eu quero chamar a atenção 
que o total de depósitos ou papança, hoje, 

é de trinta e cinco bilhões de dólares, mas 
desse total,_ vinte e cinco bilhões de dólares 
estão_ com o"Banco C~ntral. Portanto, a nossa 
caderneta de poupança, 11oje também, está 
sendo utilizada Como forma de rolagem da 
brutal dívida interna. AntecipaçãO de receita 
de Estados e municípios, trinta bilhões de d~ 
lares. Programas espedãís de repasse do BN
DES e da C:iixa- ãos Estados, mais cinco bi
lhões de dólares; e empréstimos das estatais 
junto ao Sistema Fim;mceiro NacioOai, mas 
dez_bJ1_bões-de__dólares, Total da dívida externa, 
cento e quatorze bilhões de dólares. Total da 
aJVida -pUblica interna e externa: duzentos e 
sessenta e quatro bilhões de dólares. A partir 
desta •c· - " 

o·sR. -(Fora do microfone) 

O SR. AFIF DOMINGOS- Pois não, vaffios 
conferir: poupança: dos trinta e cinco, vinte 
e cinco. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) -
E os trinta e cinco, o que é? 

O SR. AFIF DOMINGOS - É o total de 
depósito em poupança, dos quais vinte cinco 
estão com o Banco Central. Eu dei um total 
de trinta e cinco, vinte e cinco estão com o 
Banco Centi:al. São dados recentes. O que 
nos dá então esse total, só para conferir ... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)-
Agora, eStá dando certo. -

O SR. AflF DOMINGOS - Então. Bem, 
minha gente, com duzentos e ~essenta e_qua
tro bilhões de envididamento, nós temos da 
dívida externa, cento e quatorze bilhões: oiten
ta bilhões do setor público e trinta e quatro 
bilhões do setor privado. Portanto, esse mode
lo, cuja receita nasce na década de 50, seguido 
pelo regime de 64, nos lega uma situação 
como essa onde, se calcularmos· uma taxa 
a grosso modo de 10% ao ano de juros, nós 
teríamos um encargo de vinte e seis, arredon
dando, vinte e sete bilhões de dólares de juros 
para a rolagem dessas duas dívidas. Portanto, 
minha gente, como é que nós vamos sair des
sa, sem promover um brutal ajustamento em 
cima da estrutura do Estado brasileiro? Porque 
a crise não é da Nação; a crise está localizada 
na estrutur<l do Estado. E sem um ajustamen
to dessa estrutura, com um projeto claro, defiK 
nidO-; -à e soita.-r -as amarras ·pata -que -if ·Nação 
possa voltar a respirar, não teremos condições 
de sair desse enrosco, -porque, já diz o ditado 
pôpular; qiiéiftdo se está no buraco, quanto 
mais se ca~a. mas se afunda. 

Qual a saída? 
Em- primeiro lugar, qual seria o modelo de 

desenvolvimento e a vocação real do Brasil 
que eu proporia para uma linha de ação? 

O que este modelo gerou? Gerou uma bru
tal concentração de rendas, uma estrutura do 
assistencialismo e do clientelismo, onde um 
regime fechadç acabou não criando um sisteK 
ma econõmico aberto; pelo contrário, hoje, 
fazem parte do buraco da dívida não só os 
gastos de estatais como tamjJém uma política 
de subsídios que, hoje, pesãm violentamente 
sobre o gasto público. 

Portanto, seria uma injustiça, alguém, de
fensôr de um sistema de livre mercado, de 
livre inidatívã, jogar, fu:Uca e exclusivamente, 
por conta dos gastos do Estado, ou gastos 
das estatais, ou' _gastos da máquina pública, 
a única culpa pelo processo: Temos-aí o. que 
eu chamo de empresário que mama nas tetas 
do gov~rno, uma estrutura cartorial que tem 
acesso aos benefícios, graças ª _1,101 sistema 
de cor~upção !nstituc_ionalizaçla, _onde, cqm 
bons intermediários que ·conhecem, como 
ninguém, o pé-de-cabra com o qual se arrom
ba _o Erário, uma grande parcela deste modelo 
geradO pelo protecionismo, em nome de um 
falso nascionalismo. 

Isto precisa ser dito, para que possamos 
eqUilibrar o ajustamento que teremos que fa
zer. 

Em SeQ-unao lugar, nós, a partjr de 1962 
ou 1963, abandonamos, totalmente, a visão 
do desenvolvimento agrícola do País. 

Tanto isto é védade que Juscelino Kubits
chek voltaria, sem dúvida, pois não tenho dúvi
da de que ele voataria em 1965, para a-segun

- da etapa de seu projeto. A sua cassação impe
diu esse retorno, e o que tivemos foi, então, 
uma política de urbano-industrialização _per
manente, neste sistema fech?J;do, que privile
giou alguns, em detrimento de uma grande 
massa. Foi unl prOcesso brutal de concen
tração de recursos na mão do Estado, concen
tração_ p_rincip~lmente na distribuição, porque 
não tivemos uma distribuição democrática de 
benefidos - e nem isto poderia acontecer 
::..... tivemos uma concentração espacial do de
senvolvimento, porque os centros mais dinã
micos foram aqueles que mais se beneficia
ram de uma estrutura de cartorialismo assiten
cial do Estado, tivemos, então, o agiganta~ 
menta dos grandes projetas, e este povo, 
coitado, que morava no interior, foi arrancado 
para os grandes centros. Ele, no interior, era 
pobre, siin, pobre com nome, sobrenome, fa
mília; e foi jogado nos grandes centros como 
miserável; perdeu o nome, o s_obrenome, a 
fa:niílici; tinha urria cultura para o se to r primário 
e foi JoQado nos- setores sect.iOdário e terciáiio 
sem nenhum preparo em termos de investiK 
mente, de preparação ou de reciclagem dessa 
mão--de-obra. E o que tivemos foram centros 
de prosperidade cercados por um cinturão de 
fome, pobreza e misér!a. 

As concetra_ções urbanas estão aí, onde os 
bolsões de pobreza, que-outrora estavam dis
tribuídos e!p __ ~etermi_nadas regiÕE!S dp País, 
foram concentrados como bolsões de miséria 
nos grandes centrOs urbanos. E quando o indi
víduo perde a indentidade, ele muda o seu 
c_omportamento. Está aqui: a violência nos 
grandes centros urbanos, onde não temos 
condições de continuar convivendo com os 
modelos de megalópolis que temos. 

A saida, hoje, urgente é a volta às origens, 
_é pegar o segundo programa de metas de 
JK, adaptáKio à realidade, e , hoje, implantar 
em cinco anos de agricUltura, cinqüenta anos 
de fartura, até porque os brasileiros, indepen~ 
dentemente do governo que temos, já estão 
fazendo isto. 
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Tenho percorrido o_ B_raSii; quase_ toçios. os 
Estados, percOrr-endo não só as capitais, mas_ 
prindpalmente o interior. Vejo em Mato Gro$
so do Sul, Mato a·rosSo;·aaiás, Tocantins, sul 
do Pará, sül do Maranhão, nõs vales úmidos 
do Nordeste, o gaúcho. o catarinense, o para
naense, o paulista, o mineiro; estão subindo. 

Começaram um proCesso de ocupação, 
mas um processo de ocupação por conta e 
risco, na raça, provando que a agriculutra de 
clima tropical tem vantagens muito maiores 
do que a agricultura de clima subtropical ou 
clima temperado, porque podemos produz-ir, 
se quisermos e tivermos iii.fra-estrutura, 365 
dias-por ano. 

Quando vou a Rondon6P6lis, por exemplo, 
vejo o que estão fãlell.do_o-s gãúchos, plantan
do soja, lá. Mas, na hora do transporte, essa 
soja vem em cima de caminhões, perdendo 
grãos pelo caminho, por estradas em péssi
mas condiçõ_es de uso, porque, infelizmente, 
o Estado abandonou toda a infrà-eStrutui'a bá
sica que deveríamos ter, mínima para dar 
apoio a esse pessoal que está produzindo, e 
não a tivemos. 

E ó que ·está acontecendo hoje? 
Apesar de todos os pesares, apesar de uma 

estrutura de governo que hoje nos leva a quase 
uma situação de insolvência na-economia -
nem digo de estrutura de governo; digo estru
tura de governos, porque o sistema_ é o mesmo __ 
e não foi alterado- apesar de tudo isto, salta
mos, de 50 milhões de toneladas de grãos, 
para 70 milhões de toneladas de grãos. 

Apesar de não termos a infra-estrutura que 
os americanos têm, que, hoje, detêm 50% 
do mercado mundial de grãos de exportação, 
com 200 milhões de toneladas de grãos, esta
mos conseguindo competir com eles, com 
impostos nas costas, sem infra-estrutura, o 
que demonstra a viabilidade do País para se 
tornar, em curto prazo, o maior produtor mun
dial de alimentos, especificamente, o maior 
produtor mundial de grãos. 

O Brasil tem todas as possibilidades de dar 
esse salto nos próximos 15 anos. E os ameri
canos, enquanto estávamos preocupados_ em 
produzir computadores e aviões, estavam 
morrendo de rir. Mas, quando eles viram o 
salto que demos em pouquíssimo tempo, sem 
o mínimo de condições, de infra-estrutura, fi
caram extremamente preocupados, haja vista, 
esta onda que está sendo feita sobre um pro
blema real, que existe, que é o problema ecoló
gico, e temos que ter uma brutal consciência 
sobre ele. Mas os americanos, na verdade, fo
ram os que mais mataram índios com Win
chester, mais fabricaram agente laranja, os 
desfolhantes, exatamente os aplicados no Viet
nan e também aplicados aqui no desmata
mento predatório, fabricaram bombas, cujas 
experiências abalaram o ecossistema, que 
moral têm para vir, hoje, traçar uma diretriz 
para nós, em matéria de ecologia? Mas, por 
trás disso tudo, e volto a repetir, temos que 
ter esta brutal preocupação, mas, atrás disso 
tudo está uma grande preocupação com a 
saída do Brasil para o Pacífico, porque sabe
mos que quando tivermos poderosos aliados, 
e os aliados brasileiros estão na Europa e no 

Jap_ão, e criarrn.os.a interfa.ce de a m.aior Nação 
do Hemisfério Sul, que tem que buscar parce
ria com aq1,.1eles_ que posSam dar o apoio ne- , 
cessárlo_ ao_ nosso deseo\'lovimento no binô
mio agricultura-mineração, integrado no pro
cesso de agroindustrialização da produção_ 
agrícola advinda desse processo. 

Vejo que o caminho do Brasil é por ai. Vejo,_ 
inclusive, que o choque cultural entre o pes- -
soai do Sul e o pessoal das regiões Centro
OeSte, Norte e Nordeste é extremam~nte posl- _, 
tive. Fu1 S~ctel.arjo cle/\gricl.!ltura. Q_o meu Es-. 
tado e sei que a melho~ exten_s~o ru_ral que_ 
é feita não o é: pelos técnicos do governa; 
a melhor extensão _rura1 é feita pelo vizinho, 
porque, quandO, o -Vizinho começa a fazer, a_ 
progressão é- geomêtrica, das cópias que 
ocorrem; e isto está acontecendo em larga 
escala em todo o território nacional. 

Portanto, Srs., eu Vejo que a trilha de JK 
aí está. O caminho que nós teríamos que ter 
perSeguido em 1965 nós vamoS pers"e9uir 2~ 
anos depois. Mas a Nação já está fazendo esse 
caminho de forma natural. Dentro desse binô
mio agricultura-mineração, nós daremos con
dições -para O desenvolvimento do Norte, do 
Nordeste, do Centro-Oeste. 

Quando falo em agricultura· no NOrdeste, 
eü fne- reffro exatamente ao iOvestimento na 
infrri-estrulura báska, principalmente na irri~ 
gação. Porque, com irrigação em prOjetes in
tegrados, nós teremos condições de ter com
promisso com a produção. Hoje, correndo o 
Nordeste, vejo que muito poucos projetas de 
irrigação foram completados. As grandes 
obras fpram feitas, e as pequenas obras de 
extensão do benefício à massa_ de pequenos 
agricultores não .aconteceu, porque nós não 
tivemos política agrícola no Brasil nos últimos 
anos. A política agrícola existente foi muito 
mais direcionada para vender insumo para a 
agricultura do que propriamente para ter um 
pfoJetó -C!Ue estimulasse a agricultura Como 
um todo e criasse condições de parceria com 
b rriercado internacional. 

Traçada esta diretriz, onde a propriedade, 
no meu entender, é esse caminho, e no Brasil 
existe um prineípio de que quando a agricul
tura vai bem, o comércio limpa a prateleira 
e, quando o comércio limpã a prateleira, não 
existe capacidade ociosa na indústria. A EUro
pa projeta 1992 e está fazendo uma profunda 
revisão dos seus conceitos, inclusive os con
ceitos económicos. Eu quero chamar a aten
ção pata o fato de que a década de 30 está 
sendo passada a limpo com grande velocl
dade em todo o HemisfériO Norte. Quero cha
mar a atenção para o fato de que Cavaco 
e Silva, em Portugal, está revendo Salazé!,r; Feli
pe González, na Espanha, está revendo F ran
ce; o projeto Europa 1 992 está revendo o que 
sobra do resquício do social-nacionalismo do 
eixo naZi-faScista; Gorbachev, hoje, na União 
Soviética, está revendo Stalin. E nós estamOs 
correndo o risco no Brasil de_ fazermos voltar 
ou mantermos o sistema que vem desde 
1930. O momento agora é de um brutal ajus
tamento em dma dessa estrutura, para relan
çar as bases de um Brasil rumo novamente 
ao desenvolvimento. 

Colocada a estratégica de um programa de 
ação de governo, o que nos resta, então, na 
área de ajustamento? · -

Primeiro, um plano de retomada do desen
volvimento. Nós, temos que passar, primeiro, 
por um programa de estabilização econõmica, 
programa este.que prevê um profundo ajusta
mento na estrUtura do Estado. O programa 
de estabilização econõmica visa, antes de mais 
nada, como primeiro ato, ao ordenamento das 
funções do _Estado. Chamo isso c~e estatizar 
o Estado .. Nós .temos que, hoje, exatamente, 
fortalecer_ novamente as funções do Estado. 
E,: eu tenho Llm princípio, dentro do nosso 
programa, q_ue-explica o que_é o fortalecimen
to da função de um Estado modema e forte. 
Em Primeiro lugar, é_ o_ Estado que vai investir 
na igualdade_ de oportunidade; é o Estado que 
investe firme na saúd~ e na _educação. Em 
segundo lugar, é o EstadO que investe na ga
rantia dos direitos individuais e coletivos; é 
o Estado c}ue hlve.Ste ~aj~S:tiça ti rÍa seQuranç~. 
Em t~rceiro lug_ar, é o Estado q_ue _investte 
na infra-estrutura básica do desenvolvimento 
económico e soc.ia); é o Estado que vai investir 
no- transporte, na energia, na comunicação, 
na irrigação, ql,Je no_ Brasil passa_ a ter uma 
importância fundamentél-1, principalmente na 
Região Norde~te, e é o Estado que vai investir 
no saneamento básico. 

Colocado o Estado dentro das suas fun
ções, nós temos que promover um brutal en
xugamento da máquina pública, tendo em _vis
ta a redefinição de funções. O que não estiver 
deõtro dess:es preceitos não é passível de ação 
do Estado. Portanto, o problema aqui não trata 
de dispensa de funcionârlos, como tem sido 
colocado que o programa de ajustamento 
consiste em mandar 50 ou 100 mil embora, 
dentre aqueles que têm menos de 5 anos de 
casa. Às vezes, aquele que tem 5 anos de 
casa está numa função muito mais importante 
do que um que está. há 20 ancis numa função 
que não existe. Portanto, antes de mais nada, 
é a promoção- do ajustamento do Estado às 
suas funções, parn··que- nôs--póSSárrios rein
vestir num processo em que o Estado volte 
a ser prestador de serviço e sirva à Nação. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, 
-eu estou com uma comissão do comando 
da greve dos bancários em ·meu gabinete e 
terei que sair por alguns minutos, mas voltarei 
porque tenho interesse em saber do nosso 
ilustre Deputado Afif Domingos como S. ~ 
se posiciona- em- relação ao pagamento da 
dívida interna e externa e de que recursos po
deríamos lançar mão para a sua vantajosa_ ex
ploração do resto do País. Eu estou aprecian
do a palestra de S. Ex• e gostaria de voltar, 
se V. Ex' me liberar, logo em seguida. 

O SR. AFJF DOMINGOS - Recolocado o 
Estado dentro- das suas fUnções, nós -Vamos, 
então, promover um ajustamento da máquina, 
tendo em vista essa visão do Estado. Perce
bam V. Ex-s que af nós colocamos ?IS funções 
de energia, comunicação, transporte, o que 
praticamente define a linha das estatais que 
devam permanecer sob o controle do Estado. 
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Isto vale pfUa a adminisfraçiiO diretêl e vale 
para a administraç~o indireta. · -

Então, nós vamos ter que passai, primeiro, 
a um projeto de desenvolvimento Cóm liberdaM 
de, cuja diretriz, cujo rumo,' cu}o futuro está 
traçado no projeto de agriCultUra e -mineração 
e a um proJeto de mOderrliiaçãci industrial e 
privatização: Aqui entra o prim'eiro ponto do 
ajustamento que nós vamos ter que fazer, jo
gando_com o problema de dívida externa. Va
mos disCutir-a'qui o pfoblema da dívida ex-
tema. ' 

O -prôgr8.ma de estabfiizaÇão econômica 
que visa enquadrar o Estado nas suas funções 
e partir para um processo de privatização, pas
sa pela renegociação da dívida externa. Hoje, 
a nossa 'dívida tem unf valor de mercado 'tnter
naciorial. Por que o valor de mercado interna
dona! que vale 100 está eni 30 oü 40? Porque 
nós temos um credor inconseqüente e um 
devedor lnefide"nte. A somatóría" aesses dois 
fatos dá como resultado líquido um mercado 
internacional afirmándo que aquela dívida não 
vale o que vale. Ela _vale bem menos ·dentro 
do mercado. Eu penso que nós teinos que 
tirar proveito dessa situação, qu_e não adianta 
simplesmente fazer discursos. Nós ternos que 
fazer um projeto de país, para exatamente tra~ 
çar as diretrizes_ de como nós vamos negociar 
essa posição. 

Eu tenho_ três pontos ou três fórmulas a 
propor a partir do plano de viabilização do 
País. Primeiro. nós tem' os a _dívida velha, cujo 
valor .está no mercado internacional. Segundo, 
temo_s _a_s_ecuritização, _que seria a conversão 
da dívida para uma w:dor menor com a emis~ 
são de novos títulos. E o terceiro projeto, que 
eu chamo de "Parceiros do Futuro'', para o 
qual nós vamos dar_ toda a ênfase no nossCi 
programa de governo. 

Vamos discutir o primeiro projeto: dívida ve
lha. Para quem quiser ou não quiser entrar 
no projeto que vamos apresentar de viabm~ 
zação do País, com o reajustamento interno 
sendo feito e, portanto, com o retomo da viabi~ 
üdade do País, nós vamos propor as duas ou
tras alternativas. Se não se enquadrarem nas
duas alternativas, porque não querem e prefe
rem esperar, nós também vamos esperar. Nós 
temos de dar um tratamento recíproco. Aquele 
que não investe no nosso reerguimento, da 
nossa parte também vai merecer a mesma 
consideração. 

O segundo ponto é a securiti.zação. É um 
processo de negociação, para o qual vârias 
fórmulas já estão em curso, que visa exata
mente reduzir o estoque da dívida, para que 
nós possamos dar preferência a esse credor 
novo,já que o credor velho não merece prefe
rência para continuar pagando os juros em 
cima de uma dívida repactuada, 

E, vamos, agora, àquilo que nós vamos cen
trar todas as nossas forças: o parceiro do futu
ro. E como nós, então, trabalharíamos com 
esse parceiro do futuro? Em primeiro lugar, 
tiradas as estatais, que estão dentro do rol 
das empresas estrategicamente importantes, 
dentro da função do Estado, eu partiria para 
consolidar a divida de todo o remanescente 

. de empresas num- caixa único do Tesouro. 

Ou seja, vamos tirklrdeStâ:S esla't.éiiS O eridivida
tnento delas, e PàsSar-para o T escuro. IsSo 
POde ser ·ou não cOm hOJding, esta é uhia 
fórmula a ser esiudada, passar ao_ TesOUrO, 
e nós teremos. então, rio T escuro, um vi:llbr 
ativo, que seriam as· açôes· dessas empresas 
e um valor Passivo, qué seria a dívida destas 
empresaS. 

E, aí, aqueles que se dispuserem a comprar 
os noss-os títulos para fazer conversão de divi
da, na busca do enxugamento do nosso esto
que, para ·que possamos realizar açõés para 
abater dívida, a esses nós teremos_ qúe dar 
um tratamento preferencial. 

Nós vamos ganhar em cima. sim, mas .se 
ele está comprando a dívida por 30, por 40, 
ou por 28 - como você aqui citou_- ele 
passa a ter vantagem e passa a viabilizar mui
tos negócios estatais irivíáveis, desde que nós 
façamos o acerto de conversão de dívida e, 
aí, não há necessidade de emissão de moeda, 
porq~e na hora em que ele aparecer com um 
título de dívida externa aqui, para conversão, 
simplesmente nós vamos entregar ações da
quele estoque que nóS temos, porque, inclu
sive, à_Jlledida que essãs empresas forem ali
viadas do -seu passivo, o seu valor de ação 
ativo passa a subir. O valor patrimonial dessas 
açõeS sobe, éntão, nós teríamos' uma po-ssibi
lidade de conversão, e eu digo não ao par, 
porque eu acho que nós devemos tirar vanta
gem disso, mas, muito próximo ao par e, inclu
siVe,-SOófe a díVida original, para (jue nós pos
samos incéntív'ªr~a es$e_p_arcefr6 a fai:er o pfci
cesso de conversão intemõ dé dívida. 

Acreditq_que: pOr -esta sísteinmática estare
mOs-dando ühla- Saida -para· aqUeles que qui
sessem inVeitii' rio noSso projeto e aliviar o 
ponto em nosso relatóriO, que eu julgo da 
maior importância: -ou ·nós vendemos parcela 
do nosso atiVo para quitar a dívida ou, então. 
varrias permaneiúemente bUSCar um proces
so onde eu não vejo nenhuma espécie de solu
ção. 

Quanto à dívida interna, ela deverá merecer 
um tipo de tratamento, já dado à complexi
dade dela e os valores que eu aqui trago, que 
são valores alarmantes se somarmos tudo, 
mas ela tem que experimentar um processo 
cuja sensibilidade de mercado interno precisa
mos estudar com bastante carinho. 

Acredito que com esta visão possamos ter 
uma proposta ·de viabilidade do País, em· ter
mos de seu futuro, com uma parceria que 
nos permite sair desse enrosco, nos desvenci~ 
lhando de parcela das áreas que o Estado 
entrou e que não deveria entrar, para que nós 
possamos voltar a fortalecer aquelas áreas que 
o Estado nunca deveria sair, e que acabou 
deixando de cumprir a sua missão básica. 

Sr._Presidente, s_ão essas as considerações 
que eu tenho, por ora, e submetendo-as ao 
debate que, creio; possa esclarecer melhor a 
nossa opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Agradecemos a palestra, a exposição, que não 
se limitou à temática da dívida externa, porque 
foi uma apresentação da análise da situação 
económiCa do Pais, sua evolução histórica e, 

inclusive, uma visualização dq plano de Gover
no do ilustre Deputado Guilherm~ Afif Domin· 
gos: E passo a palaVra para ·as suas conside
rações -e· seus questionamentos ao Senador 
Itamar Pranto.· 

O SR. JTAJ'v\AR FRANCO -Senador Fer
nando Hei-lrique Cardoso; Deputado Guilher
me Afif Domingos, candidato à Presidente da 
República pelo Partido Liberal. 

Ouvimos com respeito e a atenção que me· 
rec:e o prezado Deputado e candidato a Presi
dente da República a análise global, como já 
disse o Senador Carlos Chiarelli, ela não foi 

-ãpénãs o enfoque da dívida -externa, mas co
mo disse V. Ex", no início, a apresentação de 
um inodelo, porque dentro deste modelo V. 
Ex" dá diretriz daquilo que julga Ô sentido de 
resolver o problema do endividamento exter
no. 

V. _E>r.- inicialmente, fez uma digressão da 
análise política eleitoral, a partir de 1930, para 
Chegar à épÕca atual, e eu apenas me situaria, 
lembrando um pouquinho a diferenÇa de 
1960 para 1989, quando em 60 jâ lembrava 
V. Ex~ apenas a diferenciação de números, 
em que nós tivemos QPre-sidente Jânio Qua
dros com a·vitória de 6 milhões de eleitores 
em um universo de 13 a {4 milhões de eleito
res. O último ·dado que eu tinha eu me referia 
a 12 e 13 milhões e V. Ex" se referiu a 15 
milhões. Quero que as condições de 1960, 
e não vamos entrar aqui erri detalhes, são bas
tante diferenciadas de 89, basta examinarmos 
aqui" a faixa' etária e essa massa que eli édstu
mo chamar de a massa dos deserdados, e 
costumo dizer que pela primeira vez os deser~ 
dados do Pãl"s vão eleger o Presidente daRe
pública, é uma massa semi, não s9 n<;~ proble· 
ma etário, mas sobretudo no caso em que 
só_ fomos ver o perfil do eleitor brasileiro, e 
não é o caso de examinarmos aqui também, 
porque vamos encontrar cerca de 7 milhões, 
que por exemplo, no máximo, terão curso su
perior neste País. Não é em função de indiví
duo ter o curso superior que ele possa votar 
melhor do que se ele for s_6 alfabetizado, mas 
mostra que esses deserdados estão vivendo 
praticamente na linha da pobre_za absoluta. 
E é para atingir essa linha de pobreza absoluta 
que os candidatos à Presidéncia da República 
terão_ que ter eSta sensibilidade. 

O que se qUeStiona é até que ponto o pro
blema do endividamento externo vai tocar es
sa_gente, até que ponto eles entenderam uma 
linguagem mais técnica. E é por isso que talvez 
V. Ex'- foi Q1,1scar e: buscou bem para o nosso 
entendimento, não só como representante de 
Minas, aquilo que preconizou Juscelino Ku~ 
bitschek, quando dizia mais além, que ele en
tendia - e também estamos de acordo com 
este aspectO de sua conCeituação e não disse 
para V. Ex', mas sobre os estudos que fizemos, 
e acredito que essa seja a visão moderna -
que nenhuma gránde nação Será tão grande 
no terceiro mllênia se ela não dominar o ciclo 
da energia e o problema de alimentos, e que 
V. Ex" enfocou bem com o problema energé
tico e o de alimentos. É claro que também 
não é o caso desta Comissão, apenas estou 
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fazendo esta digressão porque V. ~ foi além 
do meu conceito. 

Mas V. EX' traz uns dados interessantes e 
já sabíamos aqui, dados pelo eminente Sena
dor Relator Fernando Henrique Cardoso e pelo 
Presidente Carlos Chiare !Ii. V, ~na somatória 
do endividamento externo e interno falou _em 
cerca de 264 bilhões de dólares - se me 
engano foram os números que eu pude anotar 
- e não na parte externa são 84 milhões do 
setor público. Então, a primeira pergunta tem 
por base o depoimento, do também candi

dato a Presidente da República que levantou 
o seguinte nesta Comissão: que uma das 
idéias que ele teria sobre o problema do endivi
damento externo no caso do setor público, 
é que ele retiraria o aval do Tesouro Nadonal 
naquelas dívidas já fixadas pelo Governo -
evldentemente não agora, que como V. ~ 
também é parlamentar e sabe que tudo <Jgora 
dependeria dos avais do Senado da República, 
sem o que o Tesouro Nacional não poderá 
dá-los - mas este candidato a Presidente dâ: 
República disse o seguinte: eu retirarei o aval 
dado pelo Tesouro NacionaL E a primeira per
gunta, para ser bem objetivo, eu diria a V. 
Ex- qual é a sua _opinião a respeito disto? É 
valido? Está de acordo com um pouco_ do 
que pensa V. Ex" ou é apenas um ptocesso 
ilusório de quem talvez não tenha examinado 
os contratos internacionais, sabendo que o 
forum não é brasileiro, o fórum é de Nova 
Iorque, as leis aplicadas são de Nova Iorque, 
como é que V. Ex.' vê essa postura_de um 
também candidato à Presidente da República. 

O SR. AFIF DOMINGOS - A pergunta é 
sobre o seguinte: mas a retirada de um aval, 
qual é a conseqüência prática e objetiva, em 
termos de melhoria de situação para nós? Se
gundo, wna decisão unilateral, quaJ é a conse
Qüência dela? Porque, para nós, tüdo tem que 
ser analisado em termos de uma conseqüên
cia. E volto a repetir que nós temos dívidas 
velhas que foram contratadas por um credor, 
no mínimo, imprudente e por um devedor in
competente. Tudo isso se traduz num valor 
de dívida no mercado internacional. Por quê? 
Porque ela vale 30% exatamente pela sorna
tória das duas coisas. Então, os 100% não 
valem os 100%, ele vale 30% na somatória 
dessas duas coisas. 

Quem está dizendo isso é o mecanismo 
de mercado internacional. A partir daí, nobre 
Senador, eu acredito que esta proposição nos
sa de darmos opções antes de tornar qualquer 
medida unilateral, ou seja, relançar as bases 
do País pela retomada do desenvolvimento, 
e dar tratamento preferencial para a securiti
zação e a conversão, de acordo com os nossos 
interesses, porque as conversões que têm sido 
feitas hoje, na minha opinião, não consultam 
os interesses nacionais, porque não têm plano 
de acordo com o interesse nacional. E a hora 
que nós tivermos um plano de interesse nacio
nal, inclusive colocando o estoque de ativos 
que nós queremos nos desvencilhar. Aí nós 
vamos dar o tratamento da conversão, a que 
ela merece exatamente, utilizando a conversão 
em nosso beneficio. 

Aí, nobre &enador,_quem_nãp .se enquadrar 
na securitização, ou seja, apostar, n9s dar um 
aval de confiança para o novo Governo que 
entra, para poder tirar o Brasil do sufoco. Por
qUe,-quero deixar b_astaryte claro, que eu não 
julgo o Brasil um pais do Terceiro Mundo .e 
hoje estão querendo colocar a dívida brasileira 
tratada corno a dívida do Terceiro Mundo co
mo um todo, e a nossa grancit: diferença, Se
nador, é que o Brasil só tem do Terceiro Mun
do duas coisas: a incompetência dos nossos 
dirigentes e a corrupçl!o da máquina pública, 
no restante, o potencial que_o Bras_n tem como 
grande Nação, não pode ser _comparada com 
outras nações devedoras. Nós temos que ex
plorar este capital que ê exatarnente o capital 
que nos relança como Nação e ai nós teremos 

_condições de renegociar a dívida, não simples
mente dizendo que vai suspender o avaJ do 
tesouro, mas pelo menos dando duas outras 
opções para aqueles que querem apostar. 

-Agora, aqueles que não quiserem apostar, Se
nador, aí nós podemos estudar uma série não 
de represâlias, mas pelo menos de espera. 
Se não-estão nos ajudaridO a resolver o nosso 
programa, e_u vo_u tratar preferencialmente 
aqueles que estão ajudando. Então, não darei 
ao_ mercado internacional financeiro, corno 
wn_ todo,_ uma ação de represâJia monolítica, 
pelo contrário, nós racharemos os interesses, 

- porque teremos aqueles que querem apostar 
e aqueles que não querem apostar; àqueles 
que não querem apostar nós daremos um 
tratamento na mesma reciprocidade que esta
mos sendo tratados. 

Não entrO nem no mérito de retirada de 
aval mas entro no mérito de que nós não pode
mos continuar desembolsando com aqueles 
que não querem ajudar o Paí? a sair do enros
co que nós nos metemos. 

O SR. ITAMAR FRANCd- Evidentemente, 
não é o caso e nós apenas estamos regis
trando e vamos continuar registrando o pensa
mento de V. Ex" e não estamos aqui para deba
ter... 

O SR. AF1F DOMfNGOS- Eu estou dando 
opções de debater. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É exatamente o 
objetivo da Comissão, porque V. Ex• também 
não_ desconhece como parlamentar, que atra
vés da Constituição e julgamos conveniente, 
aqui, também destacar o Senador Fernando 
Henrique Cardoso, o Senador Carlos Chiarem. 
o Senador Severo, que o Congresso Nacional 
passa agora a examinar os critérios analíticos 
da dívida externa. Porque é muito importante 
e vai servir, possivelmente dentro_dos 4 e 5 
meses, de orientação também aos candidatos 
à Presidência da República. 

V. Ex• também não desconhece, ao longo 
do processo de endividamento brasileiro, que 
se fez à revelia do Congresso Nacional. E eu 
costumo lembrar sempre que evidentemente 
não foi só a partir de 1964, mas 1964 foi 
um marco importante, porque através de um 
decreto~lei se permitiu ao De-partamento de 
Portos, Rios e Canais que se desse o aval do 
T escuro Nacional. E a partir daí houve urna 

distorção muito grande. Mas, a verdade, ilustre 
candidato à Presidência _da República, Depu
_t;;~.do Afif Oomingos, o que se assistiu - nós 
não estamos ?l-QUi para questionar os acordos 
em si, mas .Auestlonar o problemas de juros, 

-e.ste sim precisa merecer dos presidenciáveis, 
creio eu, um questionamento profundo- por 
incrível que pareça, ao longo desse prOcesso 
de endividamento todo, é que os juros foram 
todos flutuantes e sempre a critério do credor 
e só podíamos nos basear em apenas dois 
mercados; o mercado londrino e o mercado 
de Nova Iorque. Não vamos dlscuti_r aqui o 
·problema- da Jibof., prime rate, do spread -
o Brasil paga um, spread, hoje, mais caro do 
que qualqu~r país, como você sabe - mas, 
de qualqu~': f9rma_, es_se juro, ao lorygo de todo 
esse período é que trouxe esse endividamento, 
a dívida partiu -de Um percentual e ela explodiu 
-em função desses juros flutuantes. _Q que y. 
.Ex- faria com esses juros flutuantes? 

O SR. AFJf DOMINGOS -Eu voltO a insis
tir, que o valor da nossa dívida não é esse. 
Eu, como gostO muito de regime de mercado, 
fui recorrer ao próprio mercado internacional 
e é ele que está dando patamar para o valor 
da dívida brasileira. Portanto, na hora em gue 
nós ternos um Valor de dívida destes títulos, 
das operações irresponsáveis feitas, já fixadas 
pelo mercado internacional, se eu tenho di
nheiro para pagar, vamos lá e quitamos a dívi

. da pelo valor que o mercado esta colocando, 
se eu não tenho dinheiro para pagar, existe 
a fórmula da securitização, que é ainda nós 
-vamos renegodar a divida com um valorredu
zido e os juros adaptados a este valor, que 
é a segunda opção. Ou seja, nós temos a 
·segunda e a terceira opção: securitização e 
parceiro do futuro. O parceiro do futuro, este 
vai merecer, da nossa parte, um tratamento 
especial. Agora, aquele que continuar achan
do que a dívida dele é cem e continuar cobran
do o valor do juro em cem, nós não temos 
como continuar pagando. 

Eu quero chamar a atenção, que eu estou 
dando opções, não para tomar simplesmente 
úina opção unilateral, mas exatamente criari
do um quadro de opções com aqueles que 
queiram apostar no nosso futuro, portanto, 
com securitização renegociaremos o juros, 
quem não quiser renegociar nada, nós vamos 
esperar um dia para sabermos se teremos re
cursos para poder pagar entra no clima de 
espera mesmo. 

Digo ao Sr., nobre Senador, eu acho que 
essa estratégia no mercado internacional é a 
estratégia melhor, porque eu acredito que nós 
tenhamos grandes parceiros que estão enxer
gando o potencial do Brasil. 

Quero chamar a atenção de V. Ex· que os 
Estados Unidos, que é o grande credor brasi
leiro, não é nosso parceiro, Estados Unidos 
é concorrente. O parceiro do Brasil, o primeiro 
entre todos é o Japão, a eles sobra o que 
nos falta e a eles falta o que nos sobra. 

Quero chamar que para a conquista do cer
rado brasileiro, toda tecnologia evoluída foi 
graças a um apoio - e esses convênios de· 
vem ter, inclusive, passãdo aqui pelo Congres
so, a JICA- Agência Internacional Japonesa, 
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foi a que mais apoiou o programa de te<:noc 
logia do cerrado e não foi à toa. Exatamente 
eles já visavam, com uma 'Visão de muito longo 
prazo, que aquele ê um parceiro de extrema 
importância para _o desenvolvimento. Eu que
ro chamar a atenção-de V. Ex-., qt.ie-os Estados 
Unidos ê uma nação com duas costas e foi 
a costa pacífica a que mais cresceu nos últi
mos 20 anos, graças à evolução dos países 
asiáticos, e especificamente a Califórnia. Quer 
dizer, o grande surto de desenvolvimento da 
Califórnia se_ deve, basicamente, à visão pacf
fica da costa pacífica·, que é a Combinação 
com o Japão, onde o Japão depe!').de basica
mente, para comer, dos Estados Unidos. 

Portanto, hoje, o Japão nos olha, e é só 
olhar os estudos da_ própria companhia Vale 
do Rio doce, que eu julgO ui'na das _estatais 
mais importantes, estrategicamente, dentro 
do nosso Governo, no cairlpo de mineração, 
porque será o binômio agricultura-mineração, 
a base do nosso Go'lemo, p-orque, inclusive, 
o sistema de transporte é o mesmo, se não 
investifrilos. no sistema de transporte para a 
agricultura, ele serve também para o processo 
de mineração e _o destino do consumidor final 
é o mesmo, o que vai nos levar a uma baíxa 
brutal dos fretes e na baíxa brutal dos fretes 
nós concorreremos c_om o pé nas costas com 
os Estados Unidos, porque em matéria de la
voura, hoje, ninguém bate o Brasil em termos 
de custo. E esta é a preocupação dos ameri
canos hoje, ou seja, depois de tanto de tempo, 
apesar dos governos que tivemos, o Brasil 
cres_c_eu, cresceu e ísto os ameaça. 

Portanto, dentro desta vjsão; a parceria_eco
nômica brasileira está na Asia, especificamen
te o Japão, e na Europa, onde eu elejo, a 
prion; Alemanhã e a ftália, que são países que 
têm exc_edentes de recursos e que, inclusive 
hoje, estão tomando decisões dentro do Pro
jeta Europa, 1992, de abrir mão de determi
nadas atividades, onde eles não têm vantagens 
comparativas para investirem em países onde 
eles têm vantagem comparativa, em termo 
do retorno do investimento, e a Brasil, __ hoje, 
é o paraíso. Portanto. eu vejo com multa clare
za, Senador, que nós temas que jogar com 
parceiros nestes eixos, porque os Estados Uni
dos, acho que jamais nos daria a mão, neste 
instante,_ em termos de um processo de con
versão, de renegociação, porque eles têm des
te concorrente que surge como gigante do 
hemisfério Sul,- e é este o nosso desUno. Va
mos ter que lutar por isso. 

Eu _acho que esta é uma visão muito clara, 
onde nós podemos raxar a visão dos credores, 
porque se nós partimos para uma atitude 
agressiva, unilateral, nós pddemOs ter a solida
riedade do mercado internacional. Mas se nós 
partimos para opções com aqueles que que
rem ser parc_eiros do nosso futuro, eu acho 
que o tratamento dos credores não será moM 
nolitico não e_ nós temos condições de levar 
vantagem sobre isso_. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu não tenho 
essa convicção de V, Ex' não, quando se trata 
de credores, eu não sei se eles se dividiram 
em função do que têm a receber do nosso 
País. Pelo menos nós temos sido, na história, 

e em determinados momentos, os credores 
internacionais,. sejam japoneses, sejam amerl· 
canos, sejam ingleses, franceses, eles se unem 
em interesses dos sistemas financeíro interna~ 
dona!. Mas, de qualQuer forma, eu respeito 
a visão de V. Ex-. 

V. Ex• fala muito de valor de mercado. Valor 
de mercado é muito c-omplicado, o próprio 
Ministro da Fazenda toda hora lembra que 
o valor de mercado não é em relação aos 
bancos oficiais, porque esses não vão vender 
o sei.féi'tdiviâari-tento a preços aviltados, sobre~ 
tudo os bancos oficiais. Mas também respei~ 
tamoS esse avanço de V. EX'. 

Uma coisa me chama a atenção neste ins
tante, e af, fugindo um pouquinho o aspecto 
do_ endividamento interno e externo, porque 
V. Ex' mesmo fez questão de mostrar, dentro 
do embasamento do medeio, para dar a sua 
diretriz política como c-anditado à Presidência 
da República. V. Ex,~ não fala na integração 
da América Latina. E unia coisa que me pas~ 
sou, eu até notei, V. Ex- fala muito do Japão, 
fala riluito nos Estados Unidos, futuramente 

_ nós teremos que rebater o problema ameri
cano etc, etc, mas V. Ex• esqueceu ou não 
quis falar, oU não era o caso, do problema 
da integração da América Latina, sobretudo 
quando é a América Latina, hoje, aqui já lem
b['ãdã~ nesta Comissão, também pelos dois 
ilustres Senadores, da importânc-ia dela no 
contexto financeiro internacional. Hoje a Amé· 
rica Latina sofre todas os horrores desse endi
vidamento externo, crises económicas, finan
ceiras seriíssimas. E a própria Carta Constitu

-cional brasileira é que fala da necessidade des
~ integ~~çãa. ["!ão sei se não houve_ oportu
nidade, se houve falha, mas não ouvi V. Ex" 
falar na América Latina, vejo que V. EX' fala 
do Pacífica, tudo, bem, vamos ao Pacífico, va
mos abrir as portas para "x", para "y", mas 

--nã-0\ilciqU[, pertifiho da gente nenhuma mani
festação. 

O SR. GUILHERME AFIF DOMINGOS -
V. Ex" sabe o que ac-ontece, eu acho que nós 
temos que ser muito pragmáticos no momen
tO em qUe nós estamos vivendo. Eu acho que 
a América La'tina, e nós temos que buscar 
essa integração sob o ponto de vista cultural, 
humano~- aliás, são os nossos vizinhos, nós 
temos que conviver. Mas eu me assusto, por~ 
que dentro dos informes tétricos do aspecto 
económico, sócio-político, nós temos aqui ti~ 
tulos ae créditos externos incobráveis; 8 bi
lhões e meio. E nós temos também que, den
tro do nosso processo de exportação, grande 
parcela do processa de exportação nós esta

-mos exportanto para devedores ou para com
pradores que não nos pagam. E, neste mo
mento, Senador, o Brasil precisa de capitais, 
ele precisa de muitos capitais e eu vou colocar 
o ponto de vista, porque o Brasil precisa de 
capitais. Hoje nós estamos aqui, o nobre Sena
dor Carlos Chiarelli é um dos expoentes na 
luta peTa elevação do piso do salário mínimo, 
e eu sei que todos nós, em sã consciência, 

- sãDéfnos que não adianta elevar piso de salá-
rio por decreto, porque hoje nós estamos vi
vendo um processo na econõmia onde, gra-

ças a ess~··rombO" inorium~ntal aqui expos
to, o capital, no Brasil, é esc-asso. E sendo 
le é muito caro. E a mão-de-obra é extrema
mente abundante, sendo abundante, ela é ca
da dia mais barata. 

Não vejo, Senadoc, outra fórmula para distri
buir riqueza e elevar o patamar dOs salários 
do que transformar o qüe é escasso em abun
dante. O que seriam os ingressos de capitais. 
Porque à hora em que o capital se toma abun
dante e caí de preço, ele vai para o investi
mento. E indo para o investimento provoca 
a escassez da mão-de-obra, e a _escasse;:; da 
mão-de-obra é responsável pela elevação do 
valor dos salários. Portanto, a pergunta que 
eu faço, com todo o carinho que eu tenho 
pela integração da Amêrica Latina. A curtis
slmO praZo, a Amêrica Latina terri--condiç;õ_es 
de aportar capitais para que possamos elevar 
o valor da mão-de-obra da brasileiro? Então, 
é aquele programa de buscar quem está com 
recursos: Parque só v.am_os poder resolver o 
problema da dívida à hora em que nós aliviar
mos os encargos, trocando dívidas por investi
mento. Por isso é que eu volto, na História, 
à visão jusceliriiSta de 1955, interrompida por 
esse conselho dado em 58 que fez com que 
- aliás, isSo é uma curiosidade; a revista Veja 
de 6 de junho de 1973. A matéria de capa 
é "Por que o Brasil deve 10 bilhões de dólares? 
Isso há 15 anos somente. Não há outra fórmu
la, Senador. Então, eu acho que, com mUito 
carinho, nós vamos perseguir a política de in
tegração da América Latina, mas saco vazio 
não ·pâtã em pê. Nós vamos ter que buscar 
dinheiro parque é a única forma. É com cho
que de capitais para poder elevar a valor da 
mão-de-obra e gerar emp-rego para o brasi
leiro comer, se alimentar, se educar, ter acesso 
aos meios_ de _saúde, porque ou nós elevarrlos 
o patamar do poder aquisitivo, nõ Brasil, ou, 
então,~ nós não ternos condições de ter uma 
nação que_possa se levantar. É sobre _e~e 
aspecto, no momento, no curto_ prazo, no pro
grama de ajustamemto. 

O SR ITAMAR FRANCO- Sr, Presidente, 
apenas mais duas perguntas: Deputado Afif 
Domingos, V. Ex!' crê que o crescimento soCial 
não pode ser um subproduto do crescimento 
econômico? 

O SR. AFIF DOMINGOS - Não basta só 
o cres_çímento econômico, Senador. Fica cla
ro que as nações que melhor se saíram nos 
últimos 40 anos foram aquelas nações que, 
ao invés de pegar o dinheiro do Estado e apli
car em altos fornos de siderúrgica, utllizatam 
o dinheiro do Estado para aplicar na educação 
de seu povo. O investimento na igualdade de 
oportunidade, que foi o primeiro item que eu 
coloquei, dentro do nosso programa; por que 
é que eu invisto na alimentação? Por que é 
que eu invisto na agricultura? Porque o frtnô
mio da nossa linha de açâo é agricultura, ali
mentação e educação. Por exemplo, Senador, 
e, aí, o Sr, me permita, já que o Sr. dtau, 
na p-onto da questão, que é o problema social 
ligado ao campo ecanômko. Não basta_ só 
o investimento de capitais, é lógico. Nós te
mos, hoje, de preparar uma massa que é- mar-
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ginal de um processo de benefícios __ sociais 
para que ela possa receber esses beneficies, 
porque, infelizmente, Senador, quem cuida da 
pobreza, no Brasil, é a economia informal. Por
que o Estado está a s_erviço dos poderosos. 
Esta é a grande verdade. Eu vou dar um indi
cador para V. EX que é estarrecedor, maS que 
é verdade, porque aqui, na Constituinte, nós 
cuidamos tanto dos direitos sociais, e esses 
direitos sedais serão abrangentes_ para quem 
está no emprego formal. Mas para quem está 
no emprego informal não alcança, pelo con
trário, vai até aumentar o emprego informal 
em função da falta de aplicação à reaJidade 
brasileira de hoje. A população economica
mente ativa no Brasil é de 53 milhões e 200 
m~ pessoas. Deste_total, Senador, 28 milhões 
estão na economia informal. Absolutamente 
marginais de qualquer beneficio. Portanto, eu 
provo, e esse é um estudo que foi feito, inclu
sive por Hernandes de Soto, no Peru, mos
trando a força da ''economia nera", da econo
mia negra, da economia submersa na forma 
de cuidar da pobreza, porque o Estado tem 
origem bizantina. Ele está a serviço daqueles 
que mamam em suas fartas tetas, conio é 
o sistema, inclusive, empresarial brasileiro, de 
uma elite empresarial, daquela que não gosta 
de mercado, gosta de reserva de mercado, 
gosta, exata e permanentemente, de estar usu
fruindo o Estado, que eu chamo de recurso 
público para sustentar marmanjo económico. 
Eu tenho uma profunda repulsa por esse tipo 
de modelo. Portanto, hoje, quando falamos 
de uma visão de desenvolvimento económico, 
nós ternos: que o Estado investir na infra-es
trutura e investir na igualdade de oportuni
dade, que é o programa Educação e Saúde. 
Como é que podemos falar em igualdade de 
oportunidade se temos nutridos e subnutridos; 
temos os que têm acesso ao saber e os que 
não o têm; os que têm acesso ao sistema 
de saúde e os que não têm esse acesso. Por~ 
tanto, quando eu falo: Brasil maior produtor 
mundial de alimentos e que pode, tranqüila
mente, e pelos indicadores, o Brasil será o 
maior produtor mundiaJ de soja dentro dos 
próximos 12 anos, nós, em c-ontrapartida, te
mos que ser o maior consumidor mundial 
de soja. Onde? Em cima dOs programas, onde 
o investimento público tem que estar na pré
escola, onde vamos ter que investir nos pro
gramas de alimentação, não abrangendo ape
nas as crianças acima de 2, 3 anos de idade, 
não, mas abrangendo a criança do zero aos 
2 anos de idade, incluindo, neste programa 
a gestante. Onde cada pré-escola tem que 
ser transformada num posto de puericultura 
para fazer medicina preventiva: e não medidna 
curativa. Portanto, a partir dai, na hora em 
que investirmos pesado, tirarmos o dinheiro 
do Estado que, hoje, está su_stentando mar
manjo económico, uma máquina ineficiente, 
uma estrutura corrupta de poder e voltarmos 
o investimentO para a área social, mesmo real, 
através de programas descentralizados, via 
municípios, e não corno hoje, como está acon
tecendo, inclusive em seu Estado, eu tenho 
do de perto o que está acontecendo em Minas 
Gerais, que eles passaram para o m~nicípio 

os encargos _e não passaram os re<:ursos. 
Quando, na verdade, hoje, nóS temos de enxu
gar a estrutura burocrática na área da educa
ção, na cabeça, para poder privilegiar, em ter
mps de recursos, a área de educação, na pon
ta, num Sistema de pré-escola, onde possa
mos erradicar a subnutrição, porque não é 
possível, um país '-õm este potencial de rique
za_ na área_de _alimentação ter um povo subnu
trido. Essa subnutrição tem conseqüências di
retas nos programas educacionais, dado o 
grau de repetências, onde, não basta investir 
em educa~o se não pepararmos as crianças 
para isso. 

Senádo_r, cometemos um erro profundo; o 
Terceiro Mundo parece que tem um denomi
nador comum nisso. Foi a preferência ao in
vestimento do Estado na área económica e 
_aq!Jel~s_ que investiram na _ár~a social, por 
exemplo, como o Japão, que fez o grosso 
do ihvestimento em seU povo, se transformou 
em grãnde nação: E nós nos transformamos, 
não o Brasil, mas esse conceito de Terceiro 
Mundo, exatamente, porque o dinheiro do Es
tado foi desviado da funÇão social. Este é o 
met.i pontO de vista. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, 
eu vou encerrar. 

Deputado Aflf Domingos quando eu quis 
dizer crescimento social foi, exatamente, para 
singular que um País, ao longo dos anos, parti
cularmente _a partir de 1982 e _83 tirou 5% 
do seu Produto Interno Bruto para pagar o 
seu endividamento externo, é claro que ele 
deixou de· aplicar, soçialmente. Então, é por 
isso que a pr_oprosta da dívida externa de V. 
Ex", ainda que tenha estudos, análises dentro 
de uma forma gl_obalizante, em relação ao 
mercado, a mim me pareceu, ainda um pouco 
tímida, sobretudo quando V. Ex· enfoca, e en
foca bem, o problema social. Mas, aí, de repen
te, V. Ex' se esquece dos casos da correlação 
do País que tem se axaurido, imagine, 5% 
do Produto Interno Bruto. V. Ex" cita os Esta
dos Unidos; mas jamais a sociedade ameri
cana permitiría que 5% do seu Produto lntemo 
Bruto fosse retirado para isso. Evidentemente, 
não nos cabe, aqui falar sobre o assunto, eu 
vou fazer a última pergunta, porque me cha
mou a_ atenção, apesar de ser um problema 
que é, também, da divida externa. Os empre
sários brasileiros- se beneficiaram, ao longo 
dos _anos, sobretudo regime autoritário; mui
tos deles enriqueceram, muitos deles apoia
ram o regime atltOritárib, poféjue· foram benefi
cjados por efe. Basta ver quantos desses que 
gritam, hoje, e que pertencem à Fiesp, perten
cem a não sei quem, e enriqueceram,ao longo 
do processo autoritário. E V. Ex" mesmo, é 
quem o diz. " 

O SR. AFJF DOMINGOS - Exalo, Sude!\e, . 
Sudam. -

O SR. ITAMAR FRANCO- Diga-me V. EX' 
o sguinte, e é a pu\ ti ma pergunta: Empresários 
que mamam, V. ~ não diz mamaram, que 
mamam, no verbo presente - na teta do go
verno. Eu não vou perguntar o nome desses 

- empresários,_que seria muito indelicado, mas 
quais são os setores Deputado? 

O SR AFIF DOMINGOS - É um sistema, 
Senador. __ 

O SR. CARLOS CH!AREW - Temos que 
ter cuidado com essa expressão erótica e Mu
tritica, (risos.) 

O SR.IT A/'1\AR FRANCO...:..... Eúaj)eflas estou 
apressando, porque não quero deixar de oivir 
o Presidente e o Relarot 

O SR. AFTA DOMINGOS- Perfeito. Queria 
ler aqui e voltar a lembrar- inclusive o Sena
dor Fernando Henrique Cardoso não estava 
presente quando )i ·este _tr~cho de uma recita 
que criticava Juscelino, escatam~nté quãlido 
ele internava capitais de riSco e não capitais 
de empréstimo. e aqui a receita era para fazer 
o contrário: tomar dinheiro emprestado por
qu~ isso garantia a soberania porque o capital 
de risco era a forma de transferir_ renda para 
o exterior. 

Veja bem, Sr. Senador. Os financiamentos 
externos úteis ao País são os que se destinam 
às empresas nacionais e, principalmente, 
aqueles que são feitos de governo para a apli
cação s-ob forma de capitalismo de Estado 
nos setores básicos da econõmia. Quer dizer, 
é a receita de Prestes, Luís Carlos Prestes, se

- gUida pelos governos militares. 
Aliás, tem lógica isso porque todos são do 

tenentismo de 1922. Tudo é matriZ àe--Um 
mesmo pensamento que foi o corporativisino, 
mais o positiVismo que instruiram o tenen
tismo. E eu estou falando aq!Ji de ~emanes
centes do tenentismo. 

Por que hoje esto_u dizendo que não existe 
mais esqu~rda nem _direita? É a tese e a antí1e
se que, se comprovada, temos que buscar 
hoje uin-a nOva síntese que é eSsa- pOlítica de 
conciliação que está acontecendo no mundo 
inteiro. 

Tanto é que Vejo com muito constrangi
mento os nossOs plenários aqUi divididos entre 
esquerda e direita, quando, na verdade, -temos 
que cüvidí-los entre o novo e o velho; entre 
o moderno e o antigo. Aqueles que estão bus

-Cando uma visão nova, a partir da realidade, 
Cotn o fim dos ideologismos. 

Mas, infelizmente, nessa visão ideológica 
tanto fascista cOmo comunista acabamos in· 
corporando num misto que deu o imbróglio 
que temos aqui para tentar desembrulhar, 

Então, S_e_nador, dentro desta realidade, 
queria colocar para o V. Ex" o seguinte: primei
ro, a nossa visão não é uma visão que eu 
digo modesta em termos das transferências 
de recursos que estamos fazendo para fora. 
Isso fot uma receita que provou que tomar 
dinhetro emPrestado, como Abrão Uncoln já 
dizia, "Não existe prosperidade feita com com 
dinheiro emprestado". 

Esquecemos detenninados princípios e ho
je estamos sentido na carne o que é um pro
cesso de endividamento. Vamos ter que _des
calçar essa bota e a única q·ue vejo é nos 
desfazermos de parcelas dos ativos que foram 
formados com _dívida para quitar dívidas. 

E deixo mutto claro isso dentro do nosso 
projeto, Senã.dor. Quais são as áreas que va
mos manter dentro da estrutura do Estado, 
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porque são áreas estrategicamente importates 
para nós, e aquelas áreas que não vamos man
ter que é exatamente por onde o Estado aca
bou entrando, e não devia entrar, e desviou 
os recursos. Hoje estamos pagando o fruto 
de _investimentos feitos em· áreas que eram 
áreas econômlcas do Estado e não áreas do 
desenvolvimento socíal dO EStado porque es
se modelo, Senador, provocou um aumento 
brutal da pobreza. 

V. EX' fez a pergunta se -eu poderia nominar 
setores. Eu quero deixar_ claro que, inclusive, 
ocasionei uma polêmica séria quando estive 
agora no Recife, há questão d_e uns 15 dias 
quando eu acusava o problema da corrupção 
dentro da área da Sudene .. 

Etião é especificamente_Súdene, -é de todas 
as áres onde existe um fundo público. Onde 
existe uma teta, Senador, existe toda uma cur
riola em volta, composta de intermediários, 
de_ benefidarios, de funcionários, - que nós 
sabemos que exisís.te ~ grilç_as a Deus um 
Ministro, Ministro Luciano 6randão do Tribu
nal de Contas, está fazendo um levantamento 
pente-fino nos Finor, nos Fjset e em _todos 
os fundos públicos_ que estão sem fundo por
que em cada fundo público desse, tirando 
aquelas partes de projetas sérios que não que
ro aqui generalizar, mas eles acabaram sendo 
contaminados pela corrupção gerada pelo 
_clientelismo, pelo"aSsistencialismo que somou 
brutais recursos que concentrou renda e enri
queceu alguns em detrimento de um aumento 
brutal da miséria brasileira. 

É só olharmos que o cres"cimento industrial 
do Nordeste que foi_ 1 O, 11% ao ano, nos últi
mos anos ocasionou uma perda de receita 
de 12%, receita comparativa dessas regiões. 
Porque é lógico que o sistema de incentivos 
beneficiou muito_ mais aqueles que o aplica
ram e foi um processo de transferência de 
renda nas mãos de alguns, sim, e são esses 
que eu digo e aponto que se beneficiariam 
de uma política de mamar nas tetas do go
verno. 

Com eles, SenadOr, não tenho compromis
so nenhum. Eü venho de uma outra área e 
eu só quero aqui reafirmar uma posição exala
mente mostrando uma linha de independên
cia para termos aliados numa luta onde, daqui 
para frente, temos que enquadrar o Estado 
nas suas funções e fazer com que a economia 
possa se desenvolver com liberdade e em regi
me de mercado porque precisamos de um 
regime competente. Competente é quem 
t.:ompete e incompetente é o que não com
pete. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Muito 6Eidgad0. 
O problema dos ativos vou deixar para o Sena
dor Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Senador Leite Chaves, V. -Ex· teria alguma 
questão a formular? 

O SR. LEITE CHAVES - Estive ausente 
em razão do fato invocado e eu teria interesse 
de ouvir do ilustre candidato apenas fnfcirma
ções a respeito de dois pontos. 

Mas, ao que soube sobre esses pontos ele 
já fez a sua explanação e _eu verei, de for o 

caso, notícias ou notas taquigráficas. Era so~ 
bre a modalidade do- pagamento, era saber 
corno ele acha que isso deva ser pago·_-~ 
porque ·eu Sbti autOr de um projeto, pela pri
meira vez no Congrésso Nacional, que estabe
le_ce a moratória por viá legal e' cOm bases, 
não mais morais, mas com baSes jurídicas 
também. Era esse o aspecto e como Seria 
a compreensão de V. Ex" no que dii reSPeitO 
à abertura do resto do Pais. Parece-me que 
já oUVe résposta riesse" sehüdo e eu me Preju
diquei com isso, niaS j:>osteriorffie!lte eu lerei 
nas notas taquigráficas. · · 

-O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Algum comentário? 

O SR. Sena ror Fernando Henrique Cardoso, 
ilustre relator, _está com a palavra, 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Car~ 
doso)- Eu queria, em primeiro lugar, descul
par-me perante a ComisSãO, eSpecii1lniente: 
perante o Deputado Afif DominQos porque 
cheguei um pouco atrasadO de· São Paulo 
mas, por sorte, pra mim, pude acompanhar. 
Os paulistas 'estão seri1Pre 'atraSados, os mi
neiros chegam antes, mas, de qualqUer sorte, 
deu parã assistir a parte, suporiho eu, mais 
substancial da sua exposição, como a que diz 
respeito à questão da dívida. 

Ouvi, também, algumas das suas observa
ções mais gerais sobre a situação do Brasil. 

Pai'ajustifiCar o meu atraSo, eu estava ontem 
em São Pâulo e fui a uma reuniãb na periferia 
da cidade numa área que o Deputado, prova
velmente, conhece até melhoi- do que ~ll. na 
zona da- Av. CupeCe, Cidade Ademar, zona 
Pop. Tratava-se de uma reunião de poucas 
pessoas, num diretório local de Partido, eu 
tinha que falar sobre a social democracía. 

Quando se chega a uma casa, casa de tijolo 
aparente; aihdã ~m. construção, que era_ uma 
sociedade de amigos, como eles dizem, -
atráS ·n:m.cionava um cabelereiro, que onde a 
dona ôa-casa. e a professora de cabelereiro, 
economia informal - ou seja, pessoas espe· 
cialniente senhoras, mulheres rudes, mas 
muitO inteligentes, diretas na formulação das 
questões; c:laro que tive que fazer uma exposi· 
ção, nãcr me atrevi a falar propriamente dos 
temaS que- nOs apaixonam nos debates no 
Parlemento e nos debates acadêmicos, por
que o ambiente incitava outro tipo de questão. 
De repente, um Sr.,_que é conhecido na região 
como Zé Prefeito, e dlsse-me o seguinte: Sena
dor, qüe neg6db é esse de e_squerda e de 
direita? O que é isso? 

Bom, fica muito difícil diante da circus~ncia 
da vida entrar em categorias tão abstratas co
mo essas. 
- A s_enhora, dona da casa e presidente da 

associação, -dizia: olha, aqui, na semana passa
da ho.uve um tiroteio e morreram 6 pessoas. 

Aí, uma das pessoas presentes disse: bom, 
dos seis, cinco eram bandidos. 

Então, outra senhora disse: ah, na verdade, 
quando as crianças têm 1 O anos já estão chei
rando cola, aqui não existe creche, e a maior 
parte da população não tem emprego. 

Então, como é que vou responder o que 
é esquerda e ()que é direita, diante dé uma 

situaÇão deSse ·upo. Embora 'issO PosSa ter 
algum reflexo, a longo pn:iz:O, as questões são 
-muitO rriclis candentes. · · 

E, na verdade, sem entrar na questão sobre 
as ideologias, nas diSCuSsões feitas aqUi, te
mos visto há muito tempo a Mesa, talvez há 
mais de ano, já, num deSfilar de depoimentos 
que fazem c_om que todoS ri6s aCabemos por 
percebei- quais· são os prOblémas reais e, dian
te disso, -isso importa ·menoS dó que a filosofia 
daquele -q'ue éxpoé. 
- A não ser o Senador Roberto Campos, que 
ínfeliifiiente hão está hoje· aqui presente, e 
qUe realmente ·é uni doUtrinário eméiito, que 
á qUalquer pretexto S. Ex• puxa a discussão 
para a sua doutrina, e a doutrina dele é imutá
vel, qualquer qUe seja a exposição aqui feita 
S. Ex" ·senip-re tem o ineS mo questionamento 
e a mesma palestra. Eli tenho impressão que 
todos acabamos por ter um aprendizado de 
quais sã6 oS problemas reais, por-iSSo fiz eSsa 
pequena introdução Pois ali há problemas 
reais. O que ê que se vai fazer com a Polícia? 
Põe pOifc:ia aqui ou não põe? Quanto de poltda 
põe? Por que estão matando? Vai pôr uma 
creche ou_ não vai por uma creche? Não adian
ta saber se você é de tal tendência ou qual 
a sua visão-do mundo. Eles têm problemas 
muito aflitivos. Eu adiO que estainos numa 
situação no Brasil em que também conse
guimos hoje começar a perceber quais são 
o-s problemas reais. QuaTi.do essa- CCliníssão 
começou a se reunir, aqueles que vieram aqui 
- o primeiro que veio foi, creio que, Dilson 
Funaro, como Ministro dà: Fazenda, vieram 
os do Banco Central, depois o Dílson caiu 
naquele mesmo mês, depois vieram os outros 
Ministros todos, com exceção do Ministro Mail
san da Nóbrega, mas já_ mandou até represen-
tantes aqui. - -

No início das nossas converSas, quan-dó"-se 
falava que a questão' da dívida tinha: qiie sofrer 
urna negociação política, a reação era ime
diata, ísto-não-tem cabimento, reação de um 
setor, porque há leiS no mercado; e á questão 
da dívida não é uma questão políticã senão 
uma questão de mercado. Não era essa a can
títena? HOj€-ningüérh desconfia maiS ·ae ·que 
ao dizer que a negociação tem que ser política 
que isso seJa uma aberração, porque issci é 
um dado da realidade; há uma negociação 
a ser feita, então é uma negociaÇão. Não se 
trata simplesmente da aplicação imeâiata ·dos 
mecanismos de acordos firmados, até porque 
esses acordos são de legalidade indiscutível. 
- EU fi:QU"éíSúi]xe-enclido; aliás ag"r"adáVeimeri~

te, a semana passada, quando o Deputado 
Delfim Netto, que é do nosso Estado, escreveu 
na -coluna da Folha de S. Paulo, onde eu tam· 
bém escrevo, respondendo, aliás, a mim, que 
ele achava que havia base efetiva para ·uma 
renegociaÇ:ão"Oa dívida, porque, segundo seus 
cálculos, que _são até um_ pouco maiores do 
que os nossos, 30 bilhões de dólares da dívida 
do setor privado, são conseqüências de juros 

--nutuãnteS. OS ]tiros dO Se"tor i)i"LvadO não che· 
gama 70 bilhões de dólares, não é isso? Por
tanto, ·quase metade da dívida, Segundo o De
putado Delfim Netto, de acordo com os relató
rios do Banco Central, que nos foram enviados 
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há algum tempo, apontavam alguma co!_sa 
entre 20 e 25 bilhões de dólares,_ deye ter evo
luído. São conseqüências dos juros flutuantes. 
O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma 
dívida que é feita não_ para projetas que v:ão 
se desenvolver, mas pela flutuação da taxa 
de juros, a partir de empréstimos anteriormen
te feitos. Qual"quer jUStificativa, enfim, econó
mica ou moral de_ por que que você paga 
os juros é porque o -capital tem um custo. 
E quem toma o capital, tem um certo risco, 
refaz um investimento. E quem empresta é 
de calcular-se que quem vai fazer o investi
mento tem capacidade para investir ou não. 
E daí os spreads e tudo o mais. Se não tem 
capacidade aumenta um pouquinho, porque 
o risco é maior. E Quem toma no j:>ressusto 
de que ao tomar vai ter um investimentoraM 
donal, que daqui a algum tempo produzirá 
um certo fruto - daí os prazos de carência 
para o pagamento - com o fruto dO trabalho 
e do capital ali inveStido você vai poder pagar. 
Tal não acontece com os juros flutuantes. Sâo 
30 bilhões._de dólares que n6s devemos, sem 
que tivesse aumentado um átomo da base 
produtiva do País. 

Então, a questão da dívida - hoje - mes
mo eu citei pessoas como o ex-Ministro Delfim 
Netta - tem necessariamente essa vertente 
de que temos que chegar a uma negociação. 
Por quê? Porque houve um mecanismo -
não quero usar pa1avras que não sejam ade
quadas_-:- de superexploração financeira. 
Houve, para reajustar a questão da balança 
de pagamento dos Estados Unidos, o déficit 
fiscal dos Estados Unidos, houve esse meca
nismo, e isso está nos sufocando. Quando 
o Senador Roberto CampóS- diz aqui: "Ah, mas 
nós somos caloteiros! Não, não se trata de 
calote, trataMse que nós estamos pagando ju
ros por um dinheiro que não veio para ser 
iivestido, não velo simplesmente o dinheiro, 
foi uma coisa contábil, que permite uma negaM 
dação. Como o mercado é sensível, já perceM 
beu isso, já caiu, já ftxou. E realmente hoje 
é 28, 30 cents o valor. É óbvio que nós _sabeM 
mos que quando se_ começar a comprar, isso 
sobe, mas não é 100. Aí há um parâmetro, 
sim, de mercado que já tomou em conside
ração a impagabilidade dessa divida. 

Então, não há dúvida nenhuma que aqui 
os resultados dessa Comissão, fica muito claro 
e os presidenciáveis que aqui víeram,-conforM 
me V. ~ nesse momento, todos disseram 
que não dá para pagar essa divida nos termos 
em que ela está posta. Isso é muito importante, 
e não o disseram em nome de nenhuma dou
trina. Disseram em nome de uma análise muiM 
to objetiva da situação e das condições políti
cas e econômicas, que são as que dão susten
tação _a qualquer proposta sobre a dívida. 

Acho que isso já foi um grande avanço, 
que permite uma compreensão objetiva desse 
problema, proque vamos ter que nos unir, 
mais adiante, seja qual venha a se-r o Governo. 
Para evitar que haja o que ocorreu com o 
Ministro Funaro e com o Ministro Bresser Pe
reira, que no _exato momento em que estavam 
negociando lá fora, aqui dentro se formam 
grandes ondas, uma pressão enorme, começa 

um processo, hoje dito de fritura, e antes deles 
-\'irarem bolinho os banqueiros lá de fora e 
os governos lá de fora já" pefcebem que vão 
virar bolinho, e_nã_o__há negociação possíveL 

Então, se quisermos ter uma negociação, 
vamos ter que, realmente, a partir do respaldo 
de uma votação popular. O novo Presidente 
vai precisar ter, digamos assiin, um apoiQma"is 
amplo da sociedade a partir de fatos objetivos. 
Acho isso importante. 

E, acho que V. Ex, ao colocar aqui a questão 
da dívida dentro da perspectiva de um pro
cesso de desenvolvimento, _adotou a perspec~
tiva, a meu ver, também correta. Nós precisa
mos equacionar a questão da-dívida dentro 
da questão, do modelo de desenvolvimento_ 
(p.te vamos ter. _ 

Onde-e_ qUe eu lenho dificuldades em acei
tar as propostas de V. EX? É que no miolo 
da proposta de V. Ex' -eu creio que o Sena
dor Itamar Franco percebeu, e como de todos 
nós ele é que é o mais ardiloso, mas ele é 
o mais imaginatív6 então ·ele· imagina tanto, · 
que ele imagina qual vai ser a argüição até 
do companheiro, e jogoU para mírri a questão 
dos ativos, ficahdo ele na discussão apenas 
da questão do que se faz com os juros e com 
o passivo. Mas S. Ext tem razão. Tem razão 
no seguinte sentido: qual é a proposta, vamos 

-- di~ assim; o prato de reslstência de sua pro
posta é a questão dos parceiros do futuro, 
porque o resto, a dívida, à securitização, mas 
Isso _quase_todos propõem. O Senador Collor 
propõe securitízação, O Bresser pi'opôs a se
&ritiZação, e- eu acho qu_e é __ uma idéia que 
já está mais tfabaJhada. E a idéia nova, dos 
parceiros do futuro. 

Bom, eu náo sei se entendi bem a proposta. 
Seria, vamos fazer a conversão da dívida, mas 
vamos direcioná-la no sentido dos nossos in
teresses.T~até aí tudo bem, porque no mo
mento _a questão que_ n_ós _temos no Brasil 
é que a tonversao é feita a partir de ínteresses 
especulativos. A conversão-t: n-egativa do pon
to de vista d~. economia do Brasil. Pode até 
diminuir um pouquinho- a dívida, mas ela é 
altamente negativa, especulativa e sabe Deus 
o que mais, inflacionárias sobretudo. 

6em, então, V. ~ diz: vamos fazer isso em 
função do estoque. Agora, a minha dúvida 
_começa ai. Porque no programa proposto por 
V. ~. ce-rtaS áreas são" áreas d~ Prioridade_ 
de ação do Estado. Eu creio que hoje, tam
bém, nessa matéria o grau de concordância 
é muito maior do que as palavras indicam. 
PoT exemplo, na c-rítica ao clientelismo, na c-ríti
ca_à_ corrupção, na crítica aqui sobre a aparên
da de avanços da economia do Estado o que 
houve foi realmente um acoplamento de inte
ress_es privados por dentro do_ Estado para 
beneficio próprio, e não benefício do País. En

-tão, eu acho que há muitas áreas em que, 
independentem~nte dos "ismos", nós pode
mos caminhar juntos. Mas chega o momento 
que sai a gordura e entra a carne. Aí eu pergun
to a V. Ex'.: até- que ponto vamos cortar nesta 
carne dos ativos, dos _estoqu~ Porque V. Ex" 
reconhece que o- Estado deve ficar com o 
transporte, energia, comunicação, irrigação e 
saneamento. Ê: verdade. Mas, se ao transferir 

para o T esouià tanto as ações, como é normal, 
como a dívida, V. Ex" transfere das ações das 
estatais, é íssô?"Já-é. E ó grosso das ações 
são nessas áreas. 

V. Ex' fez a ressalva da Vale dó Rio Doce. 
Por que razão numa Cõffipanhia como- a Vale 
do Rio Doce haveria vantagem em colocar
mos os ativ'ós da Vale do Rio Doce nesse pacoM 
te, para que -o- Estado se livre deles. Eu fiquei 
muito impressionado com a disposição do MiM 
nistro Mailson no Senado, na semana passada 
os Senadores estavam lá e assistiram_- quan
do se fez uma r:eferênçia - eu que fiz, pedi 
aos assessores- do Ministro que me dessem 
os dados - a respeito do gasto público, do 
Orçamento. Vinte e oito por cento do _Orça
mento da União,_segundo as informações do 
Ministério se __ destii'tam ao pagamento de pes
soal - o _que aliás é pouco. Hoje, aliás, o 
Ministro Abreu ~:eafirma isso, quer dizer, o fun
cionalismo público federal é relativamente peM 
queno. Eu estava também em Campinas esse 
fim de semana,: e lá estavam gritando muito 
que é 65% . E há s1tuações, corrico Rio Grande 
do Sul, que é ffiaiS alto do que isso o gasto 
Com o pessoa_(. No plano federal é 28%: Agora, 
o serviço da dívida é 27,2%. Depois, a transfe
rência para os E$tados é Municípios e coisa 
de 1 7%. Para resumir, o que sobra de dinheiro 
eventualmente disponível - que todo OrçaM 
mente da União é 6%, esta União está falida. 
E não está falida porque tem havído um cresci
mento da burocracia. _Está faHda pOrqUe ela 
assumiu a dívida; esse montante "imensO de 
juros que ela paga da dívida. E ela assumiu 
a dívida que __ era _de empresas não só públicas, 
mas privadas: -

Houve um momento em que houve uma 
decisão de Governo, de estatização da dívida. 
Não quero entrar na discussão dos desatinos 
da gerência da divida no passado. Mas houve 
um desatino aí, que levou à falência da União. 
Não foram as empresas estatais em si. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Houve antes, 
houve agora há dois meses atrás pelo BNDES. 
Foi tirada a dívida ·privada e transferiram i) ara 
o BrasiL 

O SR FERl'!Al'lDO HENRIQUE CARDOSO 
- Na verdade dá aparência de que o Estado 
es~á.:~ O Estado está fazendo a_ socializãção 
d~s perdas. De modo que a crftica que n6s 
temos que fazer é muito rigorosa, não só o_ 

Estado, é também o sistema empresarial braM 
-SHE:iro que está acostumado realmente -
usando a expressão, não parlamentar -, a 
··mamar nas tetas do Estado". Erótica, como 
diz o Senador. Eu sempre pensei que fosse 
uma coisa respeitosa e maternal, enfim, estão 
acostumados a faz~r a transferência de prejuí
zos para o Estado. Não fáram as empresas 
estatais que ocasionaram o rombo que existe 
hoje, _algumas sim - -e é preciso aí separar 
a -meu ver, o joio do trigo. Eu acho que na 
hora de definir esse estoque do que vale a 
pena ser, digamos assim, privatizando, é pre
ciso separar o joío do trigo. Tenho a sensação 
- gostaria de ver tudo sobre isso - de que 
na verdade a parte do setor produtivo estatal 
que é descartável, é muito pequena; porque 
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a Vale _do Rio Doce, não é;_n, Petrobrás, não 
é; _as Elétricas não são. Então, o que sôbra? 
Eu tenho medo de que realmente quando V. 
Ex" for analisar, com mais detalhe, com a serie
dade que lhe é peculiar, o-que realmente, ten
do em vista o interesse público, convém alie
nar e o que não, o que convém alienar é muito 
pou_co. E que eSSe mecanismO dos parceiros 
do futuro vai ficar sem estoque de ações, real
mente disponíveis, a menos que se abra mão 
daquilo que me parece não dá mínima vanta
gem, do setor público -que é produtivo e que 
está precisamente nessas áreas, que são as 
áreas fundamentais para garantir o processo 
de desenvolvimento. 

Por que eu digo issO? Porque como eu co
mecei dizendo que nós precisamos desidio
logizar. Acho que quando V. Ex• desidiologizar 
a proposta de V. EX~ verá que reaJmente a 
carne aparece logo, porque a gordura não é 
tanta, quanto estâ inicialmente sendo apresen
tada pela mídia, que parece que _tudo depende 
simplesmente de uma ação dentro do próprio 
Estado, porque o resto vai bem. 

Digo isso, para dizer, pedir a V. Ex' que faça 
urna análise em profundidade, o que que seiia 
objeto desse estoque para os parceiros do ftk" 
turo, e para dizer a V. Ex" se ao lado disso 
não houver uma negodação-direta do estoque 
da dívida, tomando em consideração os 30 
bilhões de .dólares de juros _flutuantes, e to
mando em conslderação de que nós temos 
que definir na securitização patamares, como 
disse o Senador ltamar_Franco, máximas acei
táveis de taxas de juros--:- se nós não fizermos 
isso, as _soluções que nós propomos, pode 
acabar sendo aquela cerejinha que se põe no 
bolo, para enfeitar. Quase tudo é bolo mesmo, 
a frutinha está ali mesmo, -só para o inglês 
ver, e como eu sei que V. EX até nem se 
referiu à Inglaterra, prefere a Alemanha, Itália 
e Japão, não vai fazer uma proposta para in
glês ver. 

O SR. AF!F DOMINGOS -'-Muito obrigado. 
senador, queria, mais uma vez, repassar o 
conceito de três opções~ O passado- cbamo 
de dívida passada - que chamaria de dívida 
presente, que seria a seci.Jritização, e aí está 
o grosso do processo -de renegociação; e o 
reconhecimento que eXiSfe mercado, OU-Seja, 
nós estamos partindo por um mecanlsrrio de 
mercado, para fixar um valor de dtvida, porque 
é um mercado que está nos dando parâmetro 
de renegociação. Portanto, eu acho que aí há 
uma aproximação. sucessiva, dentro dos con
ceitos de desidiologização do processo, exata
mente sem eu sair do meu conceito doutri
nário estou recorrendo a um mecanismo de 
mercado para partir para um processo de re
negociação de dívida, pela visão política. 

O SR. AFIF DOMINGOS .C:: Muito bem. N 
há aquela história do organismo internacionaJ 
com o qual não estou de acordo. Tem. Tem 
a criação de um organismo, que passa a ser 
o gestor, passa ser- urre-auditor - mudaram 
o nome do FMI, e aí eu não estou de acordo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
- Isso não é proposta do Senado-r, e sim 
proposta externa. 

O SR. AFIF DOMINGOS - Desculpe-me, 
Sr. Presidente. Então, sou desse princípio. Esta 
tiiró~!ira- alternativa, q.Ue é a solução que nós 

_ e:stamos dando para o problema de conver
são, porque eu não aceito Senador a conver
são da forma que está sendo efetuada. Portan
to, se nós temos hoje um estoque, inclusive 
estatais, cuja viabilidade é duvidosa, graças 
ao mecanismo -da conversão _e à fJXaç:ão dos 
valores do deságio, ela pode tornar, neste mo
mento, oportuna a negociação de vendas da
quelas _ações. Isto _é só fazer o levantamento, 
e eu estou dando primeiro o critério exata
mente para que dentro desse critério eu tenha, 
então. os pareceres, porque V. Ex' sabe que 
também exi$te uma grande parcela de recur
sos, hoje, não possível de se medir, mas de 
recursos brasileiros no exterior. E que esta 
é a oportunidade do retomo desses recursos, 
onde vou usar o _i_ncenti_vo da conversão, desde 
que essa _entrada venha para atingir o nosso 
interesse, que é nos livrarmos daquilo que não 
está dentro do processo de prioridade para 
efeito de privatização. lssó passa por um pro
cesso de privatização daquilo que não é o es
sencial. 

Agora, quanto ao levantamento deste mon
tante - e aí é uma questão do aprofunda
mento do estudo - acredito que daremos 
à conversão um sentido nacional, um sentido 
de interesse da Pátria muito mais profundo 
do que está acontecendo hoje, porque acho 
que devemos utilizar o mecaniSmo de conver
são em _nosso beneficio, aproveitando o mo
mento de baixa de valor no mercado interna
cional, porque aí passa a ser negócio para 
quem comprou vir fazer aqui negócio e negó
clo para quem vai vender, porque temos deter
minadas empresas que V. Ex" sabe muito bem 
que são inviáveis, se for tratado sjmplesmente 
para repassar pelo valor da dívida, 

Então, utilizaríamos o mecanismo da con
versão e do deságio como forma de viabili
zação da venda daquilo que seriam verdadei
ros elefantes brancos e que não estão dentro 
das áreas prioritárias da energia, da comuni
cação,_ etc. 

Agora~ Sr. Senador, aí vem um butro ponto, 
que reservo para uma visão futura, daquilo 

· que considero a empresa que remanesce. 
Acho que o Estado pode ser absolutamente 
controlador de uma empresa viável, não com 
100 por cento, nem com 90 por cento. Para 
mim a empresa pública é do povo. A empresa 
pública não é do estatocrata, não é do funcio
nário, não é do político. A empresa pública 
é do povo e temos hoje que criar o sistema 
do capitalismo para todos. 

Acho que granae parcela dos recursos, dos 
fundos que foram utilizados e não sabemos 
como, aliás, estou até hoje querendo saber 
O-que foi feito com o dinheiro do Fundo de 
Garantia por Tempo de Se~ço ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
-Gastos correntes do Estado ... 

O SR. AFIF DOMINGOS- Exatamente. Eu 
acharia que esses recursos estariam muito 
melhOr- ericaminhados em termos de um sis
tema de um capitalismo humanizado, popular, 

onde a massa é adonista daquele sctor rentá
vel do Estado, onde o Estado aí pode começar 
a redw:ir o valor do controle, colocando numa 
coisa chdmada mercado de capitais, que nãb 
existe no Brasil, e temos que fazê-lo existir, 
exatamente para que os futuros projetas de 
uma empresa absolutamente viável, possam, 
ao invés de recorrer permanentemente ao Erá
do com seus projetas de expansão, recorrer 
a um mercado para onde, sem dúvida, vamos 
ter que voltar todas as nossas forças para que 
ele exista, para que dessa forma nós tenhamos 
uma fiscalização sobre a eficiência dessas em
presas, feitas por um sistema de mercado em 
que acredito - aí é uma profissão de fé. 

Portanto, sei, partindo do" principio doutri
nário, parto do conceito de que uma empresa 
estatal pode ser perfeitamente eficiente, com 
o Estado não controlando 100 por cento, mas 
controlando totalmente a empresa através do 
sistema de acordos, e colocando vastíssjrna 
parte desse capital no sistema de mercado 
de capitais, onde parcela dos fundos de pro
priedade do trabalhador e da Nação sejam 
realocados para o investimento, para que pos
samos passar essa fase de empréstimo por
que, sinceramente, não me faz bem, sabe, Sr. 
Senador.Acho que por um bom tempo vamos 
ter uma boa ojeriza pela palavra empréstimo, 
porque cada vez que pensarmos em emprés
timo de longo prazo, vamos pensar duas, três 
vezes dentro de um modelo de_País que estou 
idealizando. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
- Vê-se que V~ EX' i-Ião é amigo dOS bãn
queiros. 

O SR._AFIF DOMINGOS --:--Sinceramente, 
digo que os banqueiros acabaram servindo 
como forma cartorial de monopolização da 
poupança voluntária, canalizando~a para o fi. 
nanciamento do déficit público. Daí a conces
são e o sistema cartorial onde poucos foram 
prMiegiados. A prova disso é que dos 35 bi
lhões da poupança, 25 bilhões estão com o 
Banco Centta1. - -

O SR. LEITE CHAVES- Deputado, V. Ex', 
então, postula para o País uma solução capita
lista? Achoújüe através das regras tradicionais 
do capitalismo v. EX', como presidente, resol
veria os problemas mais sérios do Pais? 

O SR. AFIF DOMINGOS - Digo à V. Ex' 
que hoje o mundo inteiro busca uma solução 
capitalista do c~pitalismo humanizado .. Ou se
ja, eu disse _aqui - acho que V. EX' teve que 
se retirar naquele momento - que a única 
forma de resolvermos o problema no País é 
o choque de capitãis, porque é a única fo[ma 
de provocar abundância do que é escasso, 
que é capital, para ele baixar de preço, para 
ele retomar o investimento e provocar a escas-
sez da mão-de-obra. _ 

A única forma de se provOcar a eSCassez 
de mão-de-obra no Brasil é o ingresso de capi
tais. Então, se é esse um choque capita1ista, 
é um choque capitalista que estou preven_do. 

O SR. LEITE CHAVES- Outra coisa, quan
to ao -campo. Veja V. Ex", se os organismos 
ofidãis, hoje, por determinação do governo 
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multiplicassem Os Seus finani::íamentosnOS tri
plicariamos a produção agricola, mas não te
ríamos quem a comprasse, quem a adquirisSe, 
por falta de poder aquisitivo. Eli.tão, veja V. 
fr, se pensarmos apenas em soluções de 
oferta, não resolvemos, porque são dois "bra
sis", um pequeno; que V. EX', de uma certa 
forma enxerga melhor, e o resto do País em 
penúria, de braços e_stendíos. 

Sobre a questão da dívida, só para seu escla
recimento, tive aqura iniciativa de apresentar 
uma proposição-....:.... a-propásia eStá em anda
mento, vou até pedir urgência - de pforro
gação da dívida, mas por meios legais, isto 
é, não convencionais. Porque·o-que se discute 
no País é que se consegue isso, que os bancos 
estão indinados a ieduzi-la ou a fazer conces
sões. São quase 900 bancos e V. Ex" sabe 
que jamais se conseguiria isso. 

Na realidade, o que os banqueiros querem 
é protelar por mais 3 ou 4 anos uma coisa 
dessas e o Brasil continuar a pagar juros extor· 
sivos. Ora, se realmente querem reduzir a clivi~ 
da, a grande dívida que se poderia reduzir era, 
digamos, os juros, ·ou de"ixarmos de _pagar ju
ros. 

Então, em que consiste o meu projeto? O 
meu projeto é jurídico e é político, mas é so· 
bretudo jurídico. Em que se baseia ele? Ba
seia-se no princípio de que ninguém está obri
gado ao impossivel. Toda força maior é _exdu~ 
dente de responsabilidade. Então, o País não 
pode absolutamente pagar essa dívida ou es
ses juros sem prejuízos mais sérios do que 
aqueles que está sofrendo até aqui. 

Por outro lado, mostramos que os contratos 
são eivados de nulidades e comprometimen
tos morais e jurídicos. Diz a lei do País, mesmo 
o Código Napoleônico, todos os códigos do 
mundo dizem que: "qi.J.ando uma das dciusu
las fica ao arbítrio de uma das partes, então 
essa cláusula é nula e pode ensejar inclusive 
o comprometimento do contrato". 

Veja V. Ex" que só pela jogada dos ban
queiros ou dos credores as cláusulas da prime 
rate ou da libor podem aumentar assustadora
mente, e os credores caem numa posição de 
absoluta indefensibilidade. Além do mais, o 
nosso projeto é jurídico e ele se baseia num 
princípio da Constituição. A Constituição atual 
levanta dúvida sobre a legitimidade da dívida 
e estabelece que dentro de um prazo "x" o 
ConQresso Nacional tem que criar uma Co
miSSão para examinar a legitimidade da dívida, 
tomar claras as suas suspeitas e, inclusive, 
estabelecer pena para aqueles que foram res
ponsáveis pela sua formação. Com remessa, 
inclusive, ao Procurador-Geral da República 
para denunciá-los. 

Ora, se a própria Constituição e a Nação 
brasileira julga, admite, em princípio, que essa 
dívida padece da suspeição e vfcios que a 
comprometem na sua legitimidade, então, 
qual a primeira prOvidência? Não pagá-la, por
que a proceder assim, mesmo em relação aos 
furos, estaríamos pagando uma dívida ilegí
tima. 

E estabelecemos mais ainda. Que depois 
desses 1 O anos de congelamento, em que 
os juros não fluem, o pagamento se daria, 

se operaria erit mais 1 O arios, mas filzendo-se 
o inverso das proposições. 

Quando a relação entre credor e devedor 
é uma relação de normalidade, de equilíbrio 
EicciriôiniC:ó, 6 Pagamento se opera a partir 
dos spreads. Que" r dizer, são primeiro pagos 
os acessórios, depois juros e capital. Mas 
quando a situação é de extrema dificuldade, 
como"essa, -se tem que inverter =os· pólos -do 
comprOmisso. Pagar-Se-ia -inicialmente capi
tal, depois acessórios, depois jUros. 

Então_, o Brasil não diz: "Não, não paga~ 
·mos";- porque não teríamos condições de di
zer: ''Bem, a dívida não será paga", eVidente
mente _seria uma afronta, mas a dívida será 
suspensa em razão desses fatores, que são 
realmente reconhecidos pela outra parte. Sabe 
V. Ex!' que essa dívida foi uma dívida extrema-

- mente artificial. Procederam em relação ·aos 
países subdesenvolvidos como se nós proce
dêssemos em relação ao ·café. Fosse essencial 
o café no mundo e, então, elevássemos o café 
para 20, 30 vezes o seu valor, como ocorreu 
com o petróleo ... esse dinheiro se· concentraria 
em países como-o Brasil, a Colômbia e outros 
que produzem o café, e o mundo haveria de 
fica:r na nosSa dependência. Além do mais, 
buscar- dinheiro externo para pagar café em 
dólares e todos se endividariam, sobretudo 
quando o próprio Estados Unidos, para não 
aumentarem a sua intlação, emitindo dólares 
em quantidade, passassem também a tomar 
empréstimos, pagando juros, para que, quan
do houvesse a desvalorização do dólar, elevas· 
sem ainda mais essas taxas. 

Fªço apenas _estas considerações, porque, 
depois, mandarei um artigo para V. Ex• e o 
meu projeto, no desejo de que V. fr continue, 
como candidato, a ter todos os fatos e toda"s 
as verdades presentes, ainda que modestas 
como esta nossa, para seu raciocínio. 

Lamentei, de resto; não assistir à parte da 
sua conferência naquilo que mais me interes
sava, mas verei se existem as notas taquigrá
ficas. e, como modesto Senador desta Casa, 
senti-me muito bem em ?J.SSistir parte expres
siva da sua ·conferência, embora não tenha
mos ponto nenhum em comum nisso. Entre 
V. ~ e eu entre o meu Partido e o seu existe 
uma grande divergência, mas considero V. EX" 
um homem sério nesta Casa e tenho certeza 
de que, no seu viso percpto, na sua concepção 
político-ideológica, V. Ex" está colocando a 
coisa, procurando resolver o "milagre" com 
as rezas de sua cartilha e de seus postulados. 

O SR. AFIF DOMINGOS- Obrigado, notire 
Seriador Leite Chaves. Receberei com muito 
prazer todas as grandes contribuiçõeS que V. 
Ex" possa dar na busca da verdade, porque 
aqui" hfnguém Se julga dono da verdade e a 
discussão é exatamente para se buscar a ver
dade. 

Dentro daquilo que V. Ex• colocou, volto 
a insistir que o julgamento sobre o compor
tamento de credores e devedores o mercado 
fez. E esse parâmetro de mercado interna
cional, para nós, é de -extrema importância 
para que possamos, a partir do mercado e 
do valor da dívida do mercado4 montar o arca-

bouço do processo--de renegociação; onde, 
no meu entender, será menos traumático--do 
que se imagina. 

Talvez nós tenhamos mais problemas na 
·dívida interna-do que na dívida externa, porque 
a dívida interna é extremamente sensível a 
qualquer colocação, porque ainda o mercado 
não fixou o valor da dívida interna. O dia que 
ele fiXar o valor da dívida interna. O dia que 
ele fiXar o valor da dívida interna, nós também 
teremos extreinãs facmdades para' po"der ne
gociar. Mas, na dívida externa, à medida em 
que nós temos esse instrumento, que é o mer· 
cado internacional, que ftxou o valor da dívida, 
acho que fica bastante mais fácil nós montar
mos, então, o nosso esquema de renegocia
ção. 

Agora, volto a insistir em um ponto, Sena
dor, que tudo está em função do projeto de 
nação. Esse projeto a Nova República ficou 
devendo. Aliás, nós participamos de um pro
cesso constituinte, ·em que nós sentimos que 
muito mais tivemos a força das corpõrações 
pressionando a Constituinte do que ·a foiça 
de um projeto de nação que faltou. Porque, 
se n6s tivéssemos um projeto de nação que 
se antecipasse à Constituinte em termos de 
diálogo para buscar o nosso caminho. Mas 
nós ficamos perdidos, sem dúvida, dentro da 
pressão corporativa, onde considero, onde há 
partes de excelente qualidade a nossa Consti
tuição, principalmente no capitulo de Direitos 
e Garantias, mas, na verdade, ela tem um ran
ço corporativista que vamos ter que, em 1993, 
fazer uma profunda revisão. 

Lutei muito- para que nós tivéssemos os 
50% mais um de quorum para fazer a revisão 
constitucional, porque daria a oportunidade 
de que, com o respaldo popular, nós homolo
gássemos, através das umas, um Q-rande pro
jeto nacional. E o grande projeto nacional nos 
daria, com o respaldo popular, condições to
tais de proceder a um processo de renego
ciação externa e interna da nossa dívida. onde 
relançaríamos a base da Nação solvente, do 
País viável. 

E é neste Ponto, SenadOr, que acho que 
o maior instrUmental que temos é a viabilidade 
do Brasil. Não comparo o Brasil, em termos 
de viabilidade, com os outros países; os mes
mos devedores com a mesma situação. Por 
isso, distôo um pouco daqueles que querem 
fazer o cartel dos devedores. Acho que temos 
condições de potencialidade muito maior, pa
ra que nós possamos renegociar a nossa parte 
exatamente em cima de um projeto de Gover
no sério. Este é um ponto que gostaria de 
colocar. 

O SR. LEITE CHAVES - Concordo com 
V. Ex" Só que o projeto de viabilidade é a 
longo prazo e a divida, os juros são constant~s. 
Então, são essas sangrias que inviabilizam es
sa outra parte. Teremos que estancar, sob 
qualquer pretexto aceitâvel, isto, para que essa 
parte a que V. Ex• se refere sej::~: possível e 
viável. 

O SR. AFIF DOMINGOS- Dentro da nossa 
proposta, Senador, contemplamos essa visão 
da renegociação a partir do valor de mercado, 
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que foram as três opções que nós demos: 
a dívida antiga com o cr_edor imutável, que 
não quer mudar - este acho que tem que 
entrar na fila de espera; a dívida nova, que 
é a renegociação através da securitização, que 
vai levar em conta os parâmetros de mercado 
para que possamso diminuir a remessa e pas
sar a cumprir rigorosamente_ com a remessa 
dentro do valor renegociado; e o terceiro item, 
que é o parceiro do futuro, aquele que vai 
fazer conversão de dívida. ajLidanao-no_s à nos 
livrarmos de uma área ou de um estoque de 
ações de setores onde o Estado _entrou e que, 
na minha opinião, não deveria entrar. 

Com a combinação dessas três_ coisas, tería
mos, então, urna considerável redução do pro
cesso de dívida externa, acoplado a essa visão 
de remeter muito menos, porque, a partir daí, 
vamos reduzir brutalmente o estoque da dívida 
com regras firmes. Mas só teremos negocia
dores na hora em que sentirem firmeza no 
processo de conduÇão da economia do País. 

Senador, volto a insistir com V. Ex'. Tem 
uma profunda diferença erifré nação em crise 
e nação em decadência. O qUe me entusiasma 
vir aqui exatamente utilizar o potencia] do País 
como arma de renegociação externa é porque, 
senador, em vez. de ir para o exterior, estou 
indo para o interior. Estou viãjando pelo País 
de lado a lado. Às vezes, não seguindo o roteiro 
das capatais, onde as notícias são mais fartas, 
mas seguindo o roteiro do interior, onde, iia 
verdade,_ não- tenho encontrado a crise que 
dizem em vastas áreas do interior brasileiro. 

Na verdade, o Brasil real é aquele que está 
crescendo de noite, até por debaixo do pano, 
porque, de dia, tem uma estrutura que impede 
esse crescimento, -que é exatamente a estru
tura que está em crise. A crise no Brasil não 
é da Nação, é uma crise do Estado. A Nação 
sofre as conseqüências dessa crise do modelo 
de Estado. 

Portanto, senador, qualquer projeto de rene
gociação externa passa por um profundo ajus
tamento da estrutura do Estado brasileiro, por
que se nós temos uma péssima opinião desta 
estrutura, imagine a· pessoã.llâ de fOra. 

Na hora em que nós nos anteciparmos e, 
sem o ideologísmo, partirmos -pragmatica
mente para corrigir o que está errado - em
bora a linguagem parlamentar não nos per
mita, mas volto a insistir, porque não vejo outra 
figura tão clara em _termos de dizer - "de 
podar muitas das tetas", nas quais muita gente 
enriqueceu à custa da mlséria de muitos. E 
esta é uma pura verdade: uma estrutura de 
Estado a serviço-dos poderosos e não a s.eiVi
ço da Nação como um todo. E eu venho de 
uma área defendendo o micro, o pequeno 
e o médio empresáriós, que tem sido a mlnha 
luta, que não quer reserva de mercado, mas 
quer regime de mercado, quer que tire o Esta
do das costas, que tire a regulamentação, que 
dê liberdade para que possa competir, gerar 
frutos. ter condições de ter ac-esso aos meios 
de capitais necessários para que possa gerar 
o emprego. E isso não aconteceu, porque esse 
acesso foi privilegiado num sistema de cliente
lismo. 

Não sei se V.~ s.e lembra que, desde 1983, 
bati às portas governamentais, clamando so
bre o problema das taxa~ de juros. Foi conos
co_que saiu aquele famoso despacho ao então 
Ministro Delfim Netto- ''é possível suportar 
isso? Até quando" -quando estávamos mos
trando que uma taxa de desconto de duplicata 
de 8% dava 496.05% re~. naquela época em 
que a inHação era de 150%. Isto era O pequeno 
e médio empresários _que tomavam _esses re
cursos, porque a estrutura privüegiada estava 
toda ela em cima dos juros privilegiados pelo 
sistema proposto em nome de financiar a tal 

-''empresa nàcioilaJ": -

Portanto, Senador, dentro dessa visão, o 
Brasil tem condições, no curto prazo, de se 
levantar. Q-uando falo da agricultura, quero 
chamar a atenção de que saltamos dos 50 
a 70 milhôes de toneladas de grãos em 2 
anos e meio, em condições adversas e com 
juros altos, a_que Iriostra a viabilidade do País. 
O setor, Senador, que maior retorno tem no 
curto prazo -é o setor agrícola, é aquele em 
que o invEistfriierito é feito e- o retorno é quase 
que imediato e_ estamos sentindo que o Brasil 
como-l.lrt'ftodo está respondendo, exatamente 
nas andanças. Não existe crise em Uberaba, 
em Uberlândia, em Rondonópolis, em Barrei
ras, em Balsas, em Imperatriz, que são locais 
pelos quais_ temos_ passado_, Juazeiro, Petro
Jina. Lá no Vale do São Francisco, uns japone
ses me perguntaram quando queríamos que 

-se produzisse manga, eu caí de costas e per-
-guntei o p·orquê, -eles disseram que era porque 
lá era com hora marcada e dia marcado. Mas 
como, é lógico, o clima é seco, água, usamos 

_o adubo e dá a florada na hora que se quer, 
na hora que o mercado precisa e podemos 
produzir qualquer coisa, o que se quiser, para 
-o Brasil e para· o mundo inteiro. 

Quando se enxerga esse potencial e mais 
_Q Jade da mineração, Senador, que tem que 
merecer; da nossa parte, em -cima de dívida 
externa, uma análise muito acurada, principal
mente sobre o ouro e a forma de extração 
do ouro, onde o que estamos perdendo de 
dinheiro, que está sendo roubado escandalo

-samente um sistema primário, preCáriO de ex
ploração, que hoje, inclusive, está contami
nãndo os nossos rios, contaminando a natu
reza, e aí, quando falei da Vale do Rio Doce, 
reservo no nosso projeto um capítulo muito 
especial sobre isso, porque só de reserva de 
ouro acredito que temos um potencial que 
pode até nos deixar mais transqüilos em ter
mos de negociação de dívida ou da diminui
ção do estoque de dívida para o futuro. 

O Brasil é um País viável, o que precisamos 
é de um governo sério, competente, que faça 
o ajustamento, porque se não ajustarmos o 
modelo, continuaremos com um que vai con
tinuar fazendo água, voltando ao Estado, não 
o do /aissez faíre, porque muita gente, quando 
me vê liberal, fala que não quero Estado ne
nhum. Pelo contrário, quero um Estado forte, 
um Estado que administre a igualdade de 
_oportunidade e uffi Estado q-ue administre a 
garantia dos direitos individuais e coletivos, 
é o Estado da justiça. E existe a justiça econó
mica, Senador, que é o Estado intervindo para 

garãnt.i( as regras de mercado, não um Est~do 
que intervém hoje para garantir" a reserVa âe 
mercado, garantir o cartel, garantir o mono- -
pólio daqueles que são amigos do rei. 

Portanto, esse tipo de processo de ajusta
mento tem de ser feito por nós, porque dali 
para frente acredito que o nó será desatado 
e o País será, sem dúvida, isso está destinado, 
priineiro, a ·canaã, a TeiTa Prometida; e; em 
seg~:-~ndo lugar, a maior nação do Hemisfério 
Sul. Nenhum pais tem as condições que te
mos, nenhum país de clima tropical tem a 
extensão territorial que temos. Portanto, ternos 
{Jue usar e potencializar isSo para podermos 
negociar em tohdiçõeS -privilegiadaS, porcjue -
o Brasil é mais viável do que qualquer outro 
devedor e isso cont?! a_favor até da diminuição 
do valor dos juros. 

O SR. LEITE ,CHAVES --: M~ como lodo 
liberal, V. ~-incide no segUinte raciOcínio: 
Que há riqueza, mas que se tem que desen
volver, que alimentar os grandes empreendi
mentos para que haj~ empregos_ e o_ Brasil 
não quer e não~ aceita esse caminho, pela sim
ples razão de que um percentual mínimo 
constitui o empresariado nacional, e, por sfnal, 
nem é sequer, o mais honesto. Se V. Ex~ vir, 
condena-se hoje, a partir de São Paulo, a gran
de quantidade de empresas estatais. A grande 
maioria delas vciío da iniciativa privada, eiãs 
obtivera·m fmanciamento, não pagaram e o 
Estaçlo teve que encampá-las, a exemplo do 
que ocorreu com a Acesita e diversas outras; 
e ·quarido s_e deSenvolvem, eles qUerem cõm
prar, tanto é que estão pressionando para isso. 
Mas nós até, aqui do Semido, temos dito: Por 
que não se faz, primeiro, um cadastro daque
les que possam comprar e verá V. ~ que, 
inclusive a partir de São Paulo, a grande maio
ria dos empresários são hábeis, são apenas 
espertos, querem comprar as rentáveis e de
pds tomar dinheiro emprestado para levar es
sas empresas_ à frente -algumas, talvez -
e ao insucesso, outras. Então, se tivermos que 
vender, por que não vendermos aos próprios 
empregados, que, sob certo aspecto, são mui
to mais qualificados que o empresariado na
cional? Trrando alguma exceção, a nossa im
pressão, p~los menos pessoal e de algum gru · 
po, é das piores sobre o empresariado nacio
nal. Além de eles explorarem essas tetas, ainda 
pegam os filhos, em razão de influência, e 
colocam para os Ministérios, para as empresas 
públicas de economia mista,_ que vão admi
_nistrar na conveniência deles, esse é que é 
o caso mais grave. Então,_concordamos com 
V. Ex~ em que este _País é de um potencial 
fenomenal. Acho que sob certos aspectos o 
Brasil é muito mais expressivo do que a pró
pria Sibéria, muito mais rico. E quando falo 
em Brasil, não falo em São Paulo, Paraná, 
Minas, acho que isso é uma oficina para a 
_@ertura do grande País, que é o oeste do 
País. E entendo que a Amazônia é leopárdica, 
ela é como a onça pintaaa, tem áreas-de explo
ração e: tem áreas em que não se pode tocar, 

-porque quebra o nódio evidentemente eColó
gico, e que a abertura da Amazônia e a saída 
para o Pacífico são coisas conjungadas. Con
_venci-me disso sobretudo depois que voltei, 
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agora, do Oriente. __ Mas não seria tempo de 
discutir tudo isso. 

V. Ex!' trouxe muitos subsídios da sua visão, 
como eu disse, não vi a totalidade, mas o 
enfoque é o seguinte: V. Ex• quer, para Um 
país de 80%--de marglnalizados, uma solução 
capitalista! Não houve isso em parte ne-nhuma 
do país. E, digamos, através da criação de 
empregos, V. Ex" espera resolver a- sitUação 
do miserável lá, dando uma oportunidade fu
tura de emprego. Mas -como, se não há nem 
sequer potencial de mercado? 

Então, o que tem-qUe hã.ver e feforrriulaÇao, 
reforma mesmo e não_ conseguimos isso na 
Constituição. Terminou sendo 'uma Constitui
ção que tem alguns pontos positivos, mas, 
na realidade, ela é uma corporação, ela é uma 
COnstituição corporativa. Eu mesmo, como 
Advogado que fui ao longo dos anos, actedito 
que a lei é um pouco melhor, mas só_asrevolu
ções são capazes de mudar substancialmente 
as estruturas dos países. V. Ex• não vê em 
parte nenhuma um pais que estando numa 
situação como a do Brasil, através de leis oU 
de decretos ou desses _comportamentOs me
lhorar, não houve um que não passasse por 
esse processo. Agora, a grande pergunta: ê 
época ainda para esse tipo de revolução? O 
Brasil pode fazê-lo? Então, ele está realmente 
em situação ·explosiva, o importante é saber 
o caminho. 

Sobre essa questão do êxodo rural, eu assis
ti a isso. Estava no Paraná sou de Já - e 
vi aquih Eu denunciava, em 1975, aquela 
saída absoluta dos colonos e dizia que aquilo 
era uma miséria, que íamos pagar urri preço 
caro; usei pela primeira vez o termo bóia-fria. 
que aquelas crianças iam se tomar verdadei
ros marginais, que Sao Paulo e Rio havlam 
de explodir. E, na realidade, é o que está ocor
rendo. Mas houve um Prêmio Nobel passou 
pelo meu EstadO e· ele disse que uma das 
grandes coisas que ocorreram no P:aís foi essa 
concentração, essa emigração, para dar cons
ciência política, porque as favelas, ao invés 
de s_erem males a curto prazo, podem ser bens 
a longo prazo, porque por mais miserável que 
viva um homem na favela, e!_e é menos mise
rável do que estava no campo, naquelas condi· 
ções de serviçalidade em que ele se encon· 
trava. 

Mas, meu caro Deputado, não há nenhuma 
reprimenda, nem nada. V. Ex" está se subme
tendo a uma sabatina, esta Coniissão está jun
tando informações e me congratulo com V. 
E_x. pela sinceridade com que expôs as suas 
teses. Eu teria que s_er_condidato também para 
expor com essa abundância as idéias que V. 
EX' aqui expôs. Mas os nossos respeitos. En· 
contrei-o pela última vez em Cüi'itiba, levei os 
meus cumprimentos no aeroporto e, honesta
mente, se eu não estivesse viajando para cá, 
eu iria à sua palestra no meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Deputado Afif Domingos, queriamos agrade
cer _a sua manifestação, a sua presença, a sua 
palestra e perguntaria apenas duas coisas a 
V. Ex• qual é a opinião de V. Ex_• sobre esse 
plano, ou essa proposta, ou esse programa 

do novo Secretário do Tesouro do governo 
americano? Tem ou não alguma viabilidade, 
alguma conseclJçâo, alguma influência num 
projeto de ajustamento, melhoria ou renego-
ciação da dívida externa? -
--Em segundo lugar, qual é a sua opinião 

sobre a atual estratégia de negociação do Go
verno brasileiro? Esta fórmula que está sendo 
anunciada, realizada. -

Em _terceiro lugar, uma pequena preocu
pação minha, V. ~ disse que o seu grande 
objetivo, em matéria de lavoura, é transformar 
tudo num grande plantio de soja. Foi uma 
conseqüênda da sua manifestação, e euque
ri8. fhe arertar que, se reãllnente caminharmos 
para essa morro<:ultura, o processo agricola 
pode ser resolvido, mas o processo fundiário 
v;i,;j fiéár extremamen-te catastrófico, e o Rio 
Grande é testemunha desse fato. A mono
cultura da soja, o tratar, a cultura intensiva 
é o -determinante do agravamento do proble
ma qUe hoje passou a ter o Estado, obrigado 
a um processo migratório, que é muito rentá
vel para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Rondônia, Roraima, mas que é extremamente 
descapitalizador em matéria de recursos hu
manos para o Estado, pela pressão da proprie
dade. 

E, ultimamente, uma questão: essa idéia de 
V. EX' com· relação à dívida antiga, quando 
V. EX diz que quem não agir compativelmente 
vai ser tratado de maneira lenta quer dizer 
que V. Ex" se Presidente for, com relação a 
essa divida antiga vai adotar o critério da mora-
tória, é isso? São_três etapas, que o parceiro 
do futuro é uma conversão dirigida, orientada 
e cOndicionada. A securitização e a primeira 
etapa é a dívida antiga, aqueles que não aceita
rem- as nossas propostas. Esses ficam para 
depois! Ficam para depois, o que é que quer 
dizer? Quer dizer, não se paga enquanto nós 
não tratarmos as outras questões? E uma mo
ratória-tom outra denominação para esse gru
po? 

O SR. AFlF DOMINGOS - Eu chamo de 
reciprocidade. 

O SR CARLOS CHIARELU- Sim, redpro
cidade que leva a não pagar? É isso que eu 
quero saber. São só essas questões. 

O SR AAF DOMINGOS - Hoje eu estava, 
inclusive no avião, lendo, me parece que o 
está incluindo o Brasil. Eles colocaram lá a 
lista de uma série de países, e em nenhum 
momento__ eu li. Na verdade, o Plano visa, de 
alguma forma, até passar para as agências 
um processo de securitização de dívida em 
cima daqueles países que promovam o ajusta
mento. 

Então, na verdade, eu acho que o ajusta
mento nosso tern que ser promovido a partir 
da nossa visão, e não com receita externa de 
ninguém. E a patir da visão do ajustamento 
porque eu acho que nós estamos conscientes 
de -que nós temos que ter um ajustamento 
interno para o País- feito esse ajustamento, 
eu acho que o Plano Brady pode até nos ajudar 
dentro do processo da securitização. E a( eu 
engato; já respondendo ã última das suas in· 
dagações, que é exatamente a posição do cre-

dor antigo, que está com a dívida com valor 
de 28% ou 30% querendo continuar rece
bendo os 100%. Aí não se trata de moratória, 
trata-se de um processo de negociaç_ão onde 
eu falo: "Bem, para poder pagar os 100%, 
eu não tenho condição porque a dívida não 
vale mais isso. Vamos apelar para um valor 
de f!1ercado". Mas ao mesmo tempo, meu 
caro Senador, eu não quero, úníca e exclusiva
menta, dar esse tipo de opção ou- esse tipo 
de pressão se eu não tenho opções por onde 
sair. Eu posso garantir a V. Ex" que, pelo clima 
que nós estamos sentindo hoje no rriercado 
internacional, acho que haverá por parte do 
credor antigo um interesse muito grande de 
partiCipar urgentemente do carrossel de s_ecu
r;itiza~o, porque senão ele _c;orre o r_isco--4;1-. 
quela dívida antiga cair ainda mais de valor. 

Portanto, eu acredito que a nossa colocação 
não se trata de uma quixotesca moratória, mas 
de um realismo muito grande, onde eu acho 
que não é negócio para o credor antigo man
ter-se numa_posição conseJVadora, principal
mente em relação a um país que tem-chance 
de se levantar. 

Portanto, com três _opções, nóS não ficamos 
naquela opção unilateral, de simplesmente di
zer; "Não pago". Não, nós temos duas opções, 
quem não se enquadrar, vai receber, então, 
um tratamento de reciprocidade, porque nós 
não vamos continuar sangrando e pagando 
algo que o próprio mercado diz que não vale. 
A nossa salvação, nisso tudo, foi o santo mer
cado que fixou o valor de uma dívida que 
não vale aquilo que está sendo colocado. 

No caso do problema da negociação atuaL 
Meu caro Senador, se nós, dentro do País, 
não confiamos no Governo, e esse Governo 
não nos merece nenhuma cre_dibilidade aliás, 
eu acho que todos nós aqui estamos torcendo 
para que o avião que levantou vôo sem plano 
de vôo possa aterrissar sem grandes danos 
eu acho que é essa a nossa _grande missão 
política hoje, é exatamente a fase de transição 
acontecer sem acidentes mais sérios. 

Mas eu não vejo nenhuma proposta que 
possa ser l~vada a sério no mercado interna
cional. Acredito que e_stá todo mundo empur
rando de barriga, esperando a decisão politica 
da eleição para que então nós possamos ter 
efetivamente uma ne9ociação séria. Tudo o 
que nós estamos assistindo é um pano de 
fundo, até para poder empurrar de barriga e 
que nós não tenhamos um problema mais 
sério antes das eleições, porque eu acho que 
esta é uma missão suprapartidária, de todos 
nós, como políticos, balizarmos o processo 
para que a transição seja absolutamente tran-
qüila. _ 

Quanto ao problema da soja, meu caro Se
nador, eu faço questão de enfatizar o ponto 
que _eu aqui coloquei. Eu falei do Brasil produ
tor mundial de alimentos e dentro da visão 
de alimentos, a força dos grãos. E nós sabe· 
mos que, dentro da visão de grãos, nós pode· 
mos inclusive produzir esta boa técnica, a rota
ção de culturas entre gramíneas e legumino· 
sas. V. ~ mesmo sabe que soja e trigo é 
um consórcio de gramfneas e leguminosas. 
No meu Estado quando fu o programa de 
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irrigação de feijão, que criou a safra de feijão 
de inverno - que graças a Deus equacionou 
o programa do feijão - graças ao uso da 
irrigação, o feijão, que é leguminosa, nós fize
mos rotação com o arroz e milho e criamos 
então o sistema de rotação de cultura porque 
com a fiXação do nitrogêneo pela leguminosa, 
a gramínea chupa e isso é uma forma até 
de nós trabalharmos mais próximos à natureza 
dentro de um processo econômico. Graças 
à agricultura 365 dias por ano e graças à irriga
ção, meu caro Senador, seria até burrice nos 
insistirmos num processo de monocultura, 
porque a monocultura seria antieconômica, 
porque nós precisamos amortizar na metade 
do tempo ... Qual a vantagem que nós temos 
sobre o hemisfério norte? É exatame"nte por 
produzir 365 dias por ano, um investimento 
fiXO pode ser amortizado na metade do tempo. 
Daí a explosão da agricultura de diina tropical, 
que o Brasil, hoje, é o único país que detém 
a forma. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
O problema não é produzir continuamente, 
o problema é o que se produz e para quem 
se produz. Produzindo permanentemente soja 
para a exportação, nós vamos continuar nesse 
processo de saldos, sem ter quem consumir 
e faltando alimentos fundamentais para a sub
sistência, que é o grande problema que nós 
ternos. 

O SR. AFIF DOMINGOS ~ Mas -pé1Tiíta 
que eu acabe meu radodnio. 

Eu quero colocar a V. Ex' o seguinte: quan
do _eu disse que o- Brasil tem potencial de 
ser o maior produtor mundial de soja, eu colo
quei: terá que ser o maior consumidor mundial 
de soja. Eu fiz essa Colocação. Por quê? Isto 
eu persigo há muito tempo. Porque a soja 
é a maior proteína vegetal a custo barato, e 
nós temos que começar a habituar o brasileiro 
e o hábito alimentar vem desde a primeira 
infância -a consumir aquilO CfUe nós temos 
capacidade de produzir e exportar. Exatamen
te para que sejamos exportadores do exce
dente da nossa capacidade de consumo. Qual 
o grande problema da soja que é uma cultura 
muito recente no Brasil, é exatamente uma 
cultura que se destinou praticamente ao pro
cesso de exportação e que é uma fortuna que_ 
nós podemos utilizar porque a carénda nutri-
cional do brasileiro é protêica -e o Custo da 
proteína vegetal - e é uma proteína de altís
sima qualidade ela pode estar a serviço exata
mente do suprimento da parte protêica por
que, infelizmente, o brasileiro, hoje, tem uma 
alimentação muito mais voltada para carboi
drato do que para proteína. 

Aqui se dizia, meu caro-senador, que o feijão 
era a proteína básica do brasilefro, Isso já dei
xou de ser há mais de 20 anos, exatamente 
pelo processo migratório, porque o feijão era 
uma _cultura de subsistência, O feiJão--era Pro
duzido como_ cultura intercalar às culturas de 
exportação. Era o Processo que o meeíro, o 
parceiro produzia, porque_liós tínhamos uma 
estrutura no campo que foi fortemente abala
da por uma coisa chamada Estatuto do Traba
lhador Rural que, não levando em conta o 

equilíbrio existente na produçao rural entre o 
rrieelro, o parceiro, o proprietáffo - porque 
existia esse processo de equilíbrio, _que_ era 
a produção das massas, porque nOs- tir1han1os 
40% da população que morava no campo, 
era uma população que produzia, produzia 
agricultura de subsistência. O que aconteceu 
com o processo de migração, onde eu coloco 
a partir de 1963, ccim a promulgação do Esta-

- -tuto -áOTrabalhador Rural e o processõ Violen
to _do fechamento das casas nas _fazendas, fi. 
cando aS culturas de -expo-rtação e nãÕ mais 
se produzindo a cultura de subsistência.· 

O braço que produzia se tornou boca, Sena
dor, e não produziu mais, e, daí para a frente, 
quem instruiu a política de expansão agrícola 
no Brasil foi o mercado internacicinal, porque 
este fixa preço para os produtos e, interna
mente, os produtos de subsistência, os preços 
passaram a ser fixados pela burocracia. Para 
quê? Para esmerilhar o preço e, esmerilhando 
o preço do produto, compor um índice de 
custo de vida baixo, para uma inflação gerada 
por outros motivos mas que se sobrecarre
gava em cima dos gêneros de primeira neces
sidade. O Brasil. então, se tornou exportador 
do que produz e contumaz importador do que 
consome graças a uma politica caolha, mani
pulada pela nossa burocracia. 

Agora hoje, Senador, eu tenho uma certeza 
para lhe afirmar: o feijão, há mais de 20 anos 
_~ e olha que nós buscamos equacionar o 
problema do feijão no nosso Estado -o Brasil 
não produz mais que 2 milhões de toneladas. 
E, de mais a mais, se produzii mais e for acima 
do :cor1sumo, porque_ nós diminuiJ'T!OS brutal-

-- mente o éonsumo de feijão, não se estoca, 
porque o feijão, em três meses, fica duro e 

_não se-_exporta porque não tem mercado con
sumidor mundial de feijão. Portanto, é mais 
fácil para nós adaptarmos o hábito_do brasi
leiro ao ConSumo daquilo que nós temos ca
pacidade de produzir, que é a soja como base 
Protêrca, para, ao lado de sermos o maior pro
dutor mundial, sermos o maior consumidor 
mundial. E isso, meu caro Senador, faremos 
através dos programas da merenda escolar, 
mas na pré-escola, com<Yeujá dtsse, nos pro
gramas de alimentação da medicina preven
tiva, porque a erradicação da subnutrição, 
crianças_ ~orno zero a dois anos, sem a carga 
protêica que não estão recebendo, perdem 
-neurônios e a perda de neurônios se reflete 
diretamente ao problema do ensino, porque 
dali para a frente_ q que se inve~tir _em cima 
não tem retorno,_ que é o que está aconte
cendo hoje, aquilo que o Senador L~ite Chaves 
muito bem colocou, uma massa que pâssa 
a ser inclusive marginal do processo de desen
volvímento do País. 

O SR LEITE CHAVES - Sobre €Ssa ques
tão da soja como fonte protêica, eu concordo 

- CoiiCV. Ex', e em 1976 aprese-ntêi um projeto 
aqui isentando de todos os impostos os produ

JpS d~rivados da soja e dirigidos ao cOnsürno 
humano; quer dizer, digamos, o leite pegou 
e tal, mas eu concordo com isso. A China 
não seria nunca a china se não fosse a soja, 
não é? Eu me lembro muito bem que foi mais 

ou menos em 1961 que a soja apareceu aqui 
no Pã.fs. Eu-estaVã até no Paraná quandO-che
gou um americano com um pequeno apare
lho, e queria comprar ã -soja. Ninguém falava 
inglês e me levaram para que eu conversasse 
com ele. E eu achei estranho, ele queria com
prar terra para plantar soja e milho, e ele acha· 
va interessante que embora as terras ofe-reces
s_em um índice, na época ele já dizia ISSo, de 
(ertJ.1idade multo maior do que Ohio, naquela 
região do form be/tt. o clima _e 9 sol, ele não 
entendia como _a __ nossa produção fosse um 
quarto, porque também na época a turma rião 
tinha ainda experiência, estava mal inícíarido. 

_Realme:nte, eu acho que a soja exercerá nes
te País um papel dos mais fundamentais, so
bretudo a partir da alimentação da juventude. 
Aliás, ela, com esse leite de soja, ]á tefn salvo 
rnu_ita gente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ~ 
Com as minhs ressalvas óbvias, questão de 
ponto de vista, sobretudo conhecendo a reali
dade da depredação fundiária decorrente, nin
guém levantou qualquer argüiçã:o contra a 
qualidade da soja, mas qua.nto às conseqüên
cias da concentração da propriedade que ela 
determina, e da expulsão do trabalhador rural 
e sobretudo discordando do projeto do Esta
tuto do Trabalhador Rural que não tem nenhu
ma con.exão com o problema da propriedade 
de economia familiar, porque esSes não ti
nham e nem eram empregados, então o Esta
tuto do Trabalhador Rural a eles não se aplica
va. Mas, evidentemente, respeitando a visuali
zação de V. Ex', o que nos cabe dizer nesta 
hora é que somos muito gratos à presença 
do Deputado Afif Domingos, à seriedade com 
que enfrenta a questão, às idéias criativas que 
trouxe, sobretudo a matéria específica perti· 

- nente a esta Comissão,- e a certez_a de que 
elas haverão de integrar em posição de desta
que os subsídios que serão carreados ao Rela

. tor para que prepare o parecer final da Comis
são sobre essa questão da divida externa. 

Eu tenho a certeza absoluta que V. Ex• está 
analisando com a maior pertinência o assunto 
e _dos seus planos e projetas os meus desejos 
e os desejos desta Comissão que V. Ex" possa 
amanhã executá-los e possa seguramente 
com eles dar uma equação mais adequada 
à situação da divida externa brasileira. 

Nós colocamos a palavra à disposição de 
v. Ex· para que possa fazer os comentários 

-que desejar e antes disso já anunciamos à 
comissão que na próxima sexta-feira, às 15 
horas, aqui teremos um outro candidato à Pre
sidência da República, o Dr. Leonel Brizola, 
que também fará evidentemente exposição e 
se submeterá ao debate sobre o mesmo tema 
e-sobre as mesmas preocupações. 

COncedo á palavra a V. E:lf para as conside
rações finais. 

O SR AFIF DOJYUNGOS - Caro Senador 
Carlos Chiarelli, Senador Leite Chaves, Sena
dor itanlar francO, deinais participantes -deste 
encontro, desta reunião da Comissão da Dívi· 
da Externa, eu gosta~ia de agradecer pela 
oportúnidade de voltar a esta Casa onde esta 
discussão fortalece em mim a crença de que 
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o caminho para o Brasil passa sempre ·e Sem" 
pre passará pelo processo político. 

Nós, hoje, temos críticas à política, temos 
críticas aos políticos e temos o dirieto de fazer 
a crítica, todos nós, porque fomos buscar o 
nosso mandato, não procuramos outros cami·_ 
nhos para políticos para poder criticar a políti
ca, entramos dentro do processo. E, hoje, meu 
caro Senador, a nossa vida é exatamente fir· 
mando a crença que dentro destas Casas, den· 
tro do caminho político, dentro dos partidos 
políticos está a solução para o problema do 
País. É com discussões como esta que nós 
vamos aprimorar a nossa visão e, se Deus 
quiser, fortalecer as instituições, fortalecer a 
instituição política que é a nossa grande meta 
de governo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) 
Está encerrada a reunião. 

Levanta-se a reumão às 13 horas e 20 minu
tas.) 

1& reunião, realizada 
em 5 de maio de 1989 

Às dez horas e_ dez minutos_ do dia cinco 
de_ maio do ano de mil novecentos e oitenta 
e nove, na Sala de Reuniões n~ 02, na Ala 
Senador Nilo Coelho no Senado Federaf,-reú
ne-s_e a Comissão Especial, criada atraVés do 
Requerimento no 1 7, de 1987, destinada a exa
minar a questão da Dívida Externa Brasileira 
e avaliar as razões que levaram o governo a 
suspender o pagamento dos encargos finan
ceiros dela decorrentes, nos planos externo 
e interno, presentes os Srs. Senadores _Rai
mundo Lira, Carlos Chiarelli-(Presidénte), Fer
nando Henrique Ca?dõSO (Relator), Itamar 
Franco, Pompeu de Souza, ·carJos D'CarH, 
Maurício Corrêa, José Agripino, Antônio Luiz 
Mayer e os Srs. Deputados Vivaldo Barbosa, 
Doutel de Andrade, José Fernandes, Lizáneas 
Maciel, Gonzaga Patriota,-Arthur Lima, Carlos 
Alberto Caó, José Maurício, Rita Camata e Car
los Cardinel. 

Abertos os_ trabalhos, O Sr. Presidente dis
pensa a leitura da Ata da reunião anterior que 
é dada como aprovada e, em seguida, convida 
o ex-Governador Leonel Brizola para tomar 
assento à Mesa. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a 
palavra ao depoente, dando continuidade ao 
ciclo de debates com os candidatos à suces
são presidencial sobre o problema da divida 
externa brasileira. 

Com a palavra o Dr. Leonel Brizola, candi
dato pela legenda do PDT, defende uma am
pla auditoria _de todos os acordos da divida 
externa, afirmando que -o mundo está pronto 
para aceitar uma abordagem ética e moral 
da dívida do terceiro mundo. 

Usam da palavra, na fase interpelatória, pela 
ordem, os Srs. Senadores Pompeu de Souza, 
Carlos D'Carli, Raimundo Lira, José Agripino, 
Maurício Corrêa, Fernando Henrique Cardoso 
(Relator), Carlos Chia"relli e os Srs. Deputados 
Arthur Lima, Lizâneas Madel e Doutel de An
drade. 

Finalizando, o Sr. Presidente determina que 
as notas taquigráfícaS, ·tão logo traduzidas e 
revisadas, sejam publicadas, em anexo, à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira 
Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assi
nada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA J6• REUNIÃO DA CO
MLSSÁO ESPECIAL CRIADA A 17M Wô'S 
DO REQUER/ME!'ITO N' I 7, DE I 987, 
':OESTII'IADA A EXAMINAR A QUEST ÀO 
DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA E 
AVALW? AS RAZÕES QUE LEVARAM O 
GOVERNO A SUSPENDER O PAGA-

~ MENTO DOS EIYCARGOS FI!YilNCE/
ROS DEU. DECORRENTES, NOS PLA
NOS EXTERNO E !f'ITERNO·: 

(Íntegra do apanhamento taquigrâfico dare
ferida reunião, realizada em 5 de maio de 
1989, devidamente autorizado pelo Senhor 
Presidente). 

Presidente: Senador Carlos Chiarem 
Relator~-5_enador F e mando Henrique Car

doso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Srs. Parlamentares, membros da Comissão da 
Dívida Externa, dando continuidade aos traba
lhos de nossa Comissão, temos ouvido depoí
mentos e tido oportunidades de debater sobre 
tema precípuo deste Comitê do Senado, que 
trata da questão da dívida externa, sua origem, 
seu encaminhamento, sua negociação. Dos 
Presidenciáveis, a fim que conheçamos ao 
menos suas perspectivas, estratégia da condu
ção de tão importante matéria, a nível do futu
ro Governo, hoje, temos a honra, a satisfação 
de receber, nesta Casa e nesta Comissão, a 
presenç-a do ilustre ex-Governador, Engenhei
ro Leonel de Moura Brizola, a queiÍ1 expres
samos,. originariamente_ nossas saudações, 
nossos votos de feliz estada, e, sobretudo, a 
certeza da importância do depoimento que 
vai prestar, pelo qual, antecipadamente, regis
tramos nossos .agradecimentos. 

Sr. Governador_. -é da sistemática da Comis
são qu__e os trab"alhos sejam abertos com a 
pa1avra do_ depoente do convidado, do Presi
denciável, e V. Ex•, sem rigorismos demasia
dos, evidentemente, terá 50 minutos; se preci
sar um pouco mais, claro que a fleXIbilidade 
haverá de acudi-lo. E a partir de_ então, os 
Srs. Parlamentares, membros da Comissão, 
e outros que aqui vieram, dando-nos a honra 
desta oportunidade, terão o ensejo, particu
larmente o Sr. Relator, o Senador femando 
Henrique Cardoso, de argüí-lo e debater com 
v. Ex'. 

Com a palavra o Engenheiro Leonel Brizola, 
ex-Governador e Presidenciável pelo PDT. 

O SR. LEONEL BRlZOLA- Sr. Presidente, 
Senador Carlos Chiareiii, demais Senadores 
integrantes da Mesa, Srs. Senadores, Srs. De· 
putados, Srs. Jornalistas, Senhores e Senha· 
ras: 

Venho acorrendo à convocação do Senado 
da República, através desta Comissão,- que 

vem estudando, discutindo, encaminhando 
este gr_ay~ prob!ema que afeta, de forma tão 
séria, o nossO País e a vida dõ povõ !'>rasileiro, 
que é a questão do endividamento _externo; 

Venho, sem trazer comigo nenhuma preten
são, Srs. Senadores, de ser portador de forma 
mágica para o tratamento deste Verdadeiro 
impasse, que se criou para todos nós. 

Venho, por conseguinte, modestamente, 
trazer, com toda sinceridade, espírito de coo
peração, algumas idéias, contornos de algu
mas perspectivas que estamos desenhando 
e que constitui a nõSSa visão sobre o pro~ 
blema. 

Na verdade, nosso en-contro não tem tam~ 
bém estas características de um evento técni
co. Aqui nos encontramos para desempenhar 
nossas responsabilidades políticas· ao enca-

- rarmos o problema tão grave, de dimensões 
tão prqfund~, de que neste momento vem 
se constituindo num dos impasses da vida 
brasileira. Antes de tudo, Sr. Presidente, eu 
gostaria de dizer que esse problema do endivi
damento externo se constitui, realmente, em 
um dos nossos grandes impasses desses tem
pos por suas conseqüências, por suaS origens, 
enfim, pelo que ele contém. É, realmente, ao 
enumerarmos as grandes dificuldades do nos
so País e do nosso povo neste periodo histó
rico, sem nenhuma dúvida, o endividamento 
uma das que.$tôes mais graves com que nos 
deparamos. Agora, gostaria de dizer o seguin
te, em nosso conceito, _m_yito mais grave do 
que o endividamento, e é uma conclusão lógi
ca que qualquer um de nós pode chegar de 
uma forma muito simples. Muito mais grave 
dO -que o-endividamento é o cOntexto, é o 
ambiente, para não dizer, a cumpricidade que 
gerou o endividamento. Nesse aspecto eu me 
apercebi quando, percorri algumas passaQens 
da história brasileira, realmen_te intrigado com 
este conjunto de decisões tão graves que com
prometiam a tudo e a todos, deci&ões, toma
das essencialmente, tomadas, M sua totali
dade, por Governos discricionários. Eu fui v~ri
a história brasileira tivemOs um -pei"íoâo, pof 
exemplo, como foi o do primeiro Governo Var
gas, onde não houve nenhum empréstimo. 
Ao contrário. Vargas, ao ascender, em 1930, 
encontrou üma realidade bastante semelhan
te, não igual - certamente não tão grave 
quanto à de agora - mas encontrou uma 
realidade bastante desconfortável, bastante 
negativ"a para o País q-Uando-cheQ-ou ao Gover
no, quando instituiu o Governo Provisório. Tra
tou do problema. Era República Velha. As dívi· 
das que herdou da Monarquia e mais os em· 
préstimos lesivos, inconvenientes que tomou 
durante aquele tempo em que existiu. Vargas, 
-que jà discUtia esse problema na sua plata· 
forma como candidato da Aliança Liberal, pro
cedeu coerentemente. designou uma Comis
são, depois de alguns estudos preliminares, 
uma Comissão de alto nível, que era chefiada, 
praticamente, pelo segUndo homem da Revo
lução de_ 30, aquela figura magtstral;-quefõi 
OswaldO Aranha, e tinha, como _embasamento 
técnico, um homem de extraordinário valor, 
o Sr. Valentim Boucas. Claro que aquela C~
mlssao deve ter trabalhado; deve ter contasJcp 

' - ' I 
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com a colaboração de corpo técnico à altura 
das necessidades e das possibiltdades do País. 
O fato é que aquela Comissão reaJizou uma 
ampla auditOria, um levantamento da situa
ção, escoimando irregularidades, escoirnando 
situações_inaceitáveis e negociou uma conso
lidação_ que atendeu aos interesses dC? País, 
que, praticamente~ eliminou- aquela preocu
pação. Segundo observação que obtive em 
setembro do ano passado, o Brasil pagou a 
última prestação daquele contrato_ de cons_oli
dação, feito no Governo Vãrgãs. E:, a partir 
dali, Vargas não tomou empréstimo, levou 
quinze anos sem tomar empréstimos, num 
período em que o País se modernizou. Não 
há quem não reconheça isto: que o País avan
çou extraordinariamente naquele período, 
acenou os rumos da racionalização, da mo
dernização, da industrialização, acumulou ... 
passou o período da guerra, não fez empré~
timo, não existiam as operações-externas. S6 
bem no final que Vargas tõmou alguns em
préstimos, pouco significatiVoS- paia desenvol
ver o que estava sendo matto exigido, como 
esforço de guerra, a produção de borracha 
natural, algumas outras medidas necessárias 
também ao esforço de guerra, inclusive com
pra de equipamentos militares e a realização, 
a instituição, a construção da indústria sidiiúf
gica nacional. 

Recordo, ia pela primeira vez ao Rio de Ja
neiro nessa época, era estudante, e vendiam 
ações da CSN em Plena Praça Mauá, haviam 
mesínhas vendendo ações para o público. Era 
realização do Governo, uma empresa pública, 
mista, de capital misto, e como era interes
sante: os Estados Unidos forneceram para 
aquele empreendimento tecnologia, equipa
mentos, dinheiro, pessoal para construir a usi
na, assessorar a própria construção civil e, de
pois, toda a parte técnica, mecânica. E, na 
época, não existia discussão alguma se a em
presa devia ser privada, estrangeira, nacional, 
porque o Govemo adotou a linha de construir 
a siderurgia partindo de uma empresa pública, 
e não houve discussão alguma a esse respeito. 
Foi justamente devido a esse detalhe que pude 
compreender, em grande parte, a politica de 
desenvolvimento da Coréia. Assim como no 
caso de Volta Redonda, os interesses militares 
dos Estados Unidos não levaram a exigir, a 
colocar nenhuma exigência a esse respeito, 
exatamente como ocorreu aqui, com a side
rúrgica, em tempo de Vargas. 

Foram empréstimos, em suma, relevantes, 
para a siderúrgica. Em geral, todos eles enqua
drados dentro de uma lei extraordinária nos 
Estados Unidos, a chamada "Lei de Emprés
timos e Arrendamentos", que eram, finalmen
te, as operações e as despesas de guerra, sen
do que se tratavam de colaborar com aliados 
para o esforço geral da guerra; era o recurso 
da guerra. Mas, foram esses os únicos emprés
tirrt9~ c!o_Çiqv~_mo_V~rg~s_ç[_u_(Clnte quinze anos~ 
um Governo que os poucos adversários nunca 
deixaram de reconhecer que foi moderniza
dor, que racionalizou. O próprio serviço públi
co em nosso País nunca alcançou níveis tão 
elevados de eficácia. As finanças em ordem 
como este País nunca-teve e assim por diante. 

Pois bem, esse Governo de quinze anos não 
rez, praticamente, nenhum empréstimo. Isto 
é que me levou a essa conclusão de que, muito 
mais grave do que a própria dívida em si, com 
todo e_s,se _quadro preciso que está aí, repre
senta, para nós, o contexto que originou o 
endividamento. Qu"er dizei', -a dívida poderia 
ser comparada a uma febre; pior que a febre 
é a doença geradora dessa febre, tanto que 
se os nossos credores, neste momento, quem 
saPe Já inspirados pela presença do Lula, dis
sessem: "vamos perdoar vocês. Resolvemos 
ficar bonzinhos e vamos perdoar vocês", não 
tenho a menor dúvida, num temf?O muito mais 
curto do que se realizou esse endividamento, 
vamos ter uma dívida mu!to maior, porque 
permanecem as origens, as causas do endivi
damento. Esta é uma questão que precisamos 
encarar, considerar. Estaríamos assumindo 
_uma atitude realmente sem nenhuma coerên
cia com- as rfossas preOCUpações e com- os 
nossos compromissos com o povo brasileiro 
se não tratássemos de sanear as origens do 
endividamento. Há muita gente que explica, 
por exemplo, utilizando o- economês, com 
grande eficiência, com retórica, e até com 
agrado geral do empresariado, por exemplo, 
a existência e até justificam a existência desse 
contexto; nós, não! Nós achamos que não pas
sa de uma cumplicidade, pois se Vargas gover~ 
nou 15 anos, Inodernizou, impulsionou o País, 
preparou as bases da nossa industrialização, 
e até nem sequer utilizou praticamente o em
préstimo externo, a poupança externa, como 
é que fomos chegar a esses níveis em matéria 
de endividamento? 

Essa figura da febre, da doença, creio que 
rtepresenta bem e pode ensejar a uma com
preensão popular desse quadro, dessa realida
de. A dívida é a febre! Agora, a causa geradora 
da febre é uma do_ença muito mais profunda 
e que exige de nossa parte um procedimento. 

_ _O Brasil precisa sanear esse contexto, porque 
senão, irremissivelmente, vamos cair numa si
tuação até mais grave à medida que consiga
mos algum espaço novo, alguma folga, diría
mos assim, para o povo brasileiro, reduzindo 
essa dívida, ou transformando-a, finalmente, 
com condições mais assimiláveis, mais supor
táveis, estaremos sob a pressão de todo um 
conjunto de interesses que vão ocupar esses 
espaços -com novos compromt.ssos, porque 
isso faz parte do contexto. Agora, por que Var
gas não tomou empréstimos? Não seria me
lhor que ele tivesse tomado empréstimo? 
Creio que sini, até um certo limite_ e sob outras 
bases. Ê bem posslvel que ele não tenha con
tado COm essas Oportunidades, ou até mesmo 
agiu com demasiada prudência. 

Bom, essa é uma questão-·muito diferente 
do que se fez, não estou aqui preconizando 
que o nOsso País se isole e não utilize a pou
pahça internacional, não utilize a sua disponi
billdade de <::rédito de forma coerente, com 
rigor, servindo ao seu desenvolvimento. 

Sendo assim, penso que não podemos tam~ 
bém deixar de considerar toda uma discussão 
com vistas à responsabilizar aqueles que fize· 
ram esse éndividamento lesivo ao nosso País. 
porque essa é a convicção geral, creio que 

não precisamos nem argumentar, nem discu
tir que esse foi um processo, foram decisões 
lesivas, esta foi a nossa Guerra das Malvinas. 
E ninguém é responsável por isso? Eu preco
nizo trazer ao banco dos réus os responsáveis 
por esta situação em que colocaram o nosso 
País, situação deprimente, pelos sacrifícios 
que se vem impondo ao povo brasileiro por 
conseqüência dessas decisões; ao menos co
locá-los sob o julgamento da opinião pública, 
para que parem de influir tão desastradamente 
na vida nactonal. Esse contexto gerador da 
dívida está aí vivo, Sr. Presidente, todos os 
dias eu leio o Sr. Simonsen a dar palpite. O 
Sr. Delfim Neto é Deputado e está influindo, 
decidindo todos os dias. E o Sr. Roberto Cam~ 
pos está aí doutrinando, tentando-reQraS para 
nós. Eu centro as minhas reservas, muito parti
cularmente quanto ao Professor Simonsen, 
ele ainda é_ o grande doutrinador deste m~
rilento. Não há importante jornal que não lhe 
abra os mais amplos espaços. As redes de 
comunicação, no rádio e na televisão, estão 
aí sempre acessíveis para esse cidadão, que 
continua fornecendo seus conselhos, fazendo 
até ironias, jUlgando, enfirri, tentando regras 
para nós. É verdade que ele não deve estar 
sentindo os mesmos dissabores; ele colocou
se exatamente num ângulo, numa posição, 
numa poltrona que não lhe permite ter _os dis
sabores e viver os sacrifícios que está vivendo 
o povo brasileiro por conseqüência da dívida. 
Eu _considero que faz parte do tratamento do 
problema da dívida este questionamento. Va
mos definir responsabilidades; isso, para mim, 
pessoalmente, sempre foi muito chocante, 
n6s estamos naturalmente nos referindo à si~ 
tuação que nos corresponde no que diz res-
peito às decisões, isto é, na parte que nos 
cabe dessas desastrosas decisões, na parte 
que cabe ao nosso País, porque coincidiu, tu
do isso, com a presença, com o co~trole do 
nosso País por parte de um governo de fato, 
um governo discricionário. Tudo isso foi feitO 
sem nenhuma participação do povo brasileiro, 
às costas do nosso povo. Se foi um grande 
mal, como nós não devemos cogitar ao me
nos perante a opinião pública? Precisávamos 
apontar essas autoridades que tomaram esse 
tipo de decisão, ao menos pata o julgamento 
moral do po..,o brasileiro, porque, do contrário, 
não iremos sanear e, principalmente, pelas cir
cunstâncias, poraue não são eles que irão res
ponder por isso e, sim, o povo brasileiro fno
cente, vitima inocente dessas decisões, por
que tudo isto é muito grave. N6s, brasileiros, 
e_stamos sob_ um bombardeio_ constante de 
todo o sistema de comunicações que, com 
o tempo, também acabará recebendo o julga
mento da história, o julgamento do povo brasi
leiro; irá, com o futuro, surgir a oportunidade 
de se demonstrar que estamos encobertos, 
estamos sob uma atmosfera de encobrimento 
com r~l~ção às questões essenciãis da -no-ssa 
vida. 

Acho que há todo um sistema em matéria 
de comunicação. Tantas vezes se absorve, 
ocupa esses preciosos espaços de que dispõe, 
focalizando questões secundárias e deixando 
fora do conhecimento do povo brasileiro, não 
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lhe dando os parâmetros para o julgamento; 
deixando de lhe informar, deixando muitas ve~ 
zes, para um plano secundário, aquelas infor~ 
mações que são essenciais aos Cidadãos, que 
no seu conjunto formam a Nação, em relação 
a problemas como este. 

I 'udo isto ê multo grave. Em nosso· julga· 
mento, Sr. Presidente, tudo isto não passa de 
uma iniqüidade, o que se fez em matêriã de 
endividamento,tomando esses recursos nas 
condições em que foram tomados e aceitando 
cláusulas lesivas, hLu:riilhantes, incontomâveis 
para o nosso povo. Nada disto foi levado ao 
conhecimento do povo brasileiro. 

Então, com a franqueza que me caracteriza, 
não posso deixar de me referir ao sistema 
de comunicação, à imprensa do meu País, 
cuja finalidade essencial e precípua é a de 
informar. E essas infonnações não foram leva
das ao conhecimento, principalmente aquelas 
avaliações sobre as conseqüências. 

No meu modesto modo de ver, no julga
mento que faço, em função das minhas expe
riências acumuladas ao longo de tantos anos, 
francamente acho que, na História humana 
deste século, s6 duas situações são compa
ráveis a esta em matéria de lesão aos direitos 
humanos, em matéria de lesa-humanidade: 
a escravidão direta, nua e crua, aquela institui
ção hedionda, como-diziam os aboliciorllstas, 
que existiu anos e_anos em muitas partes do 
mundo, principalmente _aqui. 

Comparo as lesões ao povo brasileiro, oca
sionadas por esse processo de endividamento, 
a essas duas sitUações: a escraVidão e os tem
pos mais duros do colonialismo, que, embora 
não escravizasse certas nações, retirava-lhes 
o sangue e a vida através da exploração econó
mica das suas riquezas natUrais ou doS frútos 
do seu trabalho. 

Um acontecimento dessa dimensão! Nós 
brasilelros, ouvíamos aqui, até há bem pouco 
tempo, alguns grandes banqueiros, COJ110 foi 
o caso do Sr. Ro-ckefeller, a quem Conheci 
pessoaJmente numa oportunidade, uma pes
soa muito amável e gentil, um homem educa
díssimo. EJe vinha ao Brasil e dizia, depois 
da minha volta do exmo: "O Brasil não terá 
problema aJgum! Ele terá tanto dinheiro novo 
quanto quiser. O Brasil tem -crédito ilimitado. 
O Brasil tem muito futuro! Que as autoridades 
brasilelras não se preocupem, porque o Brasil 
vai ter todo o dinheiro de que necessitar ... Na 
antevéspera da crise, serâ que o Sr. Rockefeller 
não tinha elementos para saber que este clien
te tinha uma ficha com perspectivas muito 
baixas, muito precárias? 

Tudo é muito complexo, tudo é, realmente, 
obscuro para o nosso povo. Tem faltado, no 
correr desse tempo, informações, elementos 
para um julgamento. Nosso Pais foi metido 
nisso atravé_s de decisões irresponsáveis, não 
tenho a menor dúvida em afirmar, ainda mais 
quando me deparei com todo aquele período 
do Governo Vargas sem empréstimos, Por que 
adotaram essa linha? 

Eu agora faço, também, o meu raCiocínio 
de uma forma mais ampla e geral. O nosso 
Pals, depois da guerra, ingressou num ... foi 

ocupando uma situação cada vez mais des
vantajosa em relação ao conjunto da econo
mia mundial, porque passOu, ã economia 
mundial, a ser cada vez mais drástica com 
_relação a nós. Não só em relação a nós. brasi
leiros. mas com relação a todo esse gomo 
dessa grand~ laranja que é o nosso Planeta. 
Lá, nas Filipinas, está um pouco fora do gomo, 
mas, também, estão enquadradas na mesma 
guerra. Isso porque nós fomos yitoriosos na 
guerra! Fomos pãra lá, derramamos o nosso 
sangue, _ajuQamos ~ comb<;~.ter o ."lo!;lo mau•·, 
a_queles males que caíam Sobre ã humanidade 
e as regras da paz nos colocaram nessa situa
ção triste que nem mesmo os perdedores ima
ginavam que alguém pudesse cair. E aí foffios 
ingressando. 

Creio que esse processo, as classes dirigen
tes certamente não perceberam, porque no 
pós-guerra certamente devia ser fascinante 
para as classes dirigentes brasileiras, para essa 
nossa casta-dominante abraçar, se enquadrar_ 
dentro das receitas que nos vinham da grande 
nação vitoriosa, que tinlia seus exércitos lau
-reados pelo Mundo inteiro. Exaltar esses exér
citos também era exaltar os nossos militares 
vitoriosos na guerra. Um País cuja economia 
deu certo, era aquela grande economia com 
um parque industrial imenso que passou pratiK 
camente a abastecer a humanidade inteira na
queles tempos. 

I! claro que pensar comOVa"rgas, por exem
plo, naquele momento, -era exceção; era estar 
um pouco atravesSãâo na História; pensar co
mo alguns poucos brasileiros que um tanto 
quanto empiricamente sustentavam, quase 
por instinto, juntamente com as multidões, o 
povo brasileirO, os trabalhadores, também es
sencialmente por instinto acha.,.·am que nãG 
era por ali. Mas, derrubado Vargas, nos inclina
mos por esse modelo de politica econômica, 
e é claro que o povo brasileiro passou logo 
a perceber que aquilo ali a favor dele não era. 
Por que aquele governo~ logo aquele primeiro 
governo depois de Vargas tinha que intervii' 
em todos os sindicatos?"Tmha que massacrar 
a vida sindical nascente daquele esquema que 
o primeiro Governo Vargas estava construindo 
de um empresariado nacional forte, num em
ba_s_am.entQ em empresas públicas mistas, 
sempre tudo sob o controle e uma visão nado
na!, com a colaboração estrangeira mas, ape
nas de uma forma complementar, sem ultra
passar os interesses e as conveniências da 
nossa autonomia e do nosso desenvolvimen
to. E o povo trabalhador se organizando em 
sincti_c;atos_çada Yf:1. mais fortes, que iam nos 
levando a um processo de distribuição de ren
da, iam criando um mercado interno, como 
já se estava gerando naquele tempo, com um 
nível d§" !>81ª-rios, de poder aquisitivo, que pro

-metia, sabendo-se que sem mercado lnt~rno 
nào há desenvolvimento auto-sustentável e~ 
sim, desenvolvimento dos outros sobre nós, 
um corte colonial de desenvolvimento. 

Eu, hoje, estou convencido de que se o Bra
sil tivesse seguido aquele modelo económico 
de Vargas, em seu primeiro Governo, nossa 

-situação, hoje~ seria mai_s ou menos pãrecida 
com a da Austrália. Teríamos construído me-

canismos de defesa da nossa economia, frente 
ao processo de sucção da economia interna
cional. 

A dívida é, por conseguinte, um capítulo, 
é um detalhe, é a febre - vejam bem - é 
uma febre num quadro de enfermidade de 
um organismo, que é o nosso orgar1ismo eco
nômico. Caímos nesse modelo económico e 
aí fomos nos enterrando. Qaro, foram levando 
cada vez mais riquezas naturais; fomos per
dendo cada vez mais os frutos do nosso traba
lho: o poder público foi. fica!ldo -~m menos. 
recursos, menos verbas; quem vive de salário 
foi cada vez diminuindo -os seus ganhos; a 
compensação pelo seu trabalho; as rendas ge
rais dO povo- brélsileiro foram CairidO;-as do 
nosso próprio empresariado foram sempre e 
cada vez mais diminuindo as suas possibi
lidades de inversão; os serviços públicos foram 
decaindo. Nenhum outro serviço público serve 
tão bem, de exemplo, quanto o da escola pú
blica,& e§ÇQla pública foi se deteriorando cada 
vez mais, ao ponto de ensejar esse quadro 
humano horripilante, dramático, em qUe sub
mergimos;·o da violência, o da criminalidade, 
do derrame de populações por toda parte e 
principalmente esta vergonha. Nós, brasilei
ros, devíamos and{lr de cabeç.a_baixa de vergo
nha da situação em que estão as nossas crian
ças. 

Quando isso ocorre numa coletividade não 
M nenhum outro-motivo de orgulho que pos~ 
sa justificar uma atitude satisfatória, porque 
isso é o que ocorreria no seio da família. Quan
do os filhos e os netos estão degenerando, 
que alegria pode ter um pai, um avó, umá 
avó? Nenhuma! Perdeu ª sua razão de ser. 
O que adiantou ele ser pai? O que adiantôU 
ela ser mãe? E, ele por sua vez, que alegria 
lhe -dá, a situação de avô ou -de-avó? Assim 
também é o mesmo numa nação, numa cole
tividade inteira. 

Por isso é que nós situamos a dívida nesse 
conjunto para que müitas-peSSoas, também, 
não venham a se iludir com a afirmação de 
um outro de que, resolvendo a questão da 
dívida está tudo resolvido. Não. Saiba que a 
doença continua e que aquela febre Vai voltar, 
as vezes mais forte, porque estando essas de
cisões sob o controle finalmente das mesmas 
pessoas, dos mesmos grupos da mesma 
cumplicidade, a dívida volta. E volta de uma 
forma muito perversa sobre o povo brasileiro, 

Então,_é preciso fazer com que a dívida se 
situe exatamente nesse contexto. Diz: bom nôs 
temos tudo isso sobre nós. E lá, do outro lado?_ 
Por isso é que temos que ouvir a opinião públi
ca internacional, porque hoje existe este ente 
que não existia até há poucO tempo chai"nado 
opinião pública internacional. Errado, certo, 
bem ou mal, não sacudiram o nõsso coreto 
agora, com essa questão da Amazônia? Está 
certo que haja problemas, interesses atrás de 
tudo isso, perfeitamente. Estou de acordo que 
existe- não tenho a menor dúvida. Mas tam
bém existe a opinião pública internacional. E 
ela está nos questionando com razão. A des
truição da Amazónia é fato concreto! E eu 
sou um dos que cOiisiâe"ram que não tem 
explicação lógica. Se nós quiséssemos ser 
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coerentes, com o que está ocorrendo Já, em 
matéria de destruição, basta ir para ver. Então, 
a opinião pública internacional, está nos ques-
tionando com razão. ----

Claro que interesses escusas ali estão se 
alojando - eu não tenho a menor dúvida que 
estão atrás desse movímento saudável, sadio, 
da opinião pública intemacinaL Mas no mundo 
há uma opinião pública internacional, hoje. 
Eu quero dizer a V. Ex•' que eu sei avaliar 
isto, talvez como poucas pessoas. 

Por quê? Quando eu era Governador do 
Rio Grande do Sul, eu tive muitos Problemas, 
porque era todo aquele idealismo quase que 
uma ingenuidade, e todo aquele esforço que 
nos animava para realizar o bem público. En
tão, fomo-nos deparando com coisas sur
preendentes que nunca imaginávamos que 
existísSem. Por exemplo, quando nós retoma· 
mos o serviço de distribuição de energia elétri~ 
ca, que na época era uma concenssão do 
Estado, com toda franqueza, fiquei perplexo 
com o que aconteceu. Aquela decisão foi to
mada pelo Governo do Estado porque se trata
va de uma situação intolerável. Procuramo
nos entender, procuramos alternativas, mas 
não conseguimos. E tomcimos urna dedsão 
por que estava sendo lesiva, estava nos preju
dicando. Nos próprios estávamos fornecendo 
energia de pequenas usinas que havíamos 
construído, com sacrifício, eles, com o fJié 
mingnon, na distribuição em Porto Alegre, na 
zona metropolitana, em nome de uma usina 
velha,_aliás, uma termoelétrica a base de car
vão que funcionava ainda muito precariamen
te. 

As cláusulas, as exigências que Iios coloca
vam para continuar a desenvolver aquele servi
ço eram incompatíveis: queriam mais conces
são de 30 anos e tudo mais que se pode imagi
nar. Não deu. Procuramos aplicar a lei, sim
plesmente. Aquela decisão recairia contra 
uma empresa nacional, porque a nossa preo
cupação era defender o interese público de 
qualquer outra nacionalidade. Tratava-se de 
uma empresa americano-canadense. Bom. A 
nossa perplexidade foi a onda: nós tomamos 
essa decisão na primeira hora da manhã. 
Quando divulgamos pelo rádio- infoJmo aos 
Senhores, dali a 15 minutos telefonou-me o 
Presidente da República. Ele disse assim, o 
grande Juscelino: "Brizola, o que houve aí?" 
Respondi: ··presidente, estamos aqui para uma 
comunicação, vamos transferir a questão ao 
Judiciário, não queremos fazer violência con
tra ninguém". 'Pois é, porquet\ssis Chateau
briand veio correndo aqui dizer que há um 
alarme internacional muito grande devido a 
essa decisão." Eu disse: "Mas, só nesse tempo, 
Presidente, fazem só 15 minutos?'' Para ver 
corno as coisas se processavam. A partir daí, 
o Brirola, no Rio Grande do Sul, passou a 
ser uma espécie de Fidel Castro. Isso porque 
o Fidel Castro não tinha encampado nenhufna 
ainda, não havia estatizado nenhuma empre
sa. Até mandou buscar todos elementos nos· 
sos no Rio Grande do SuL Pois bem: eu, aí, 
não tive para quem apelar, não tive explicação 
nenhuma, condições de expltcar a ninguém. 
E pude me deparar com aquele_ quadro de 

inti-i§as, de deformações, de distroções, de 
malquerenças. 

Recebia do mundo inteiro publicações, as 
mais.esqu!sitas, -a respeito da minha decisão, 
que foi uma decisão normal, de um governo 
legítimo, democrático, à base do Poder Judi
ciário. Não usei a política para !amar conta, 
retomei os serviços que estavam com contra
tos ultrapassados, concluídos, e assim por 
diante. E, nem nos recusamos a indenizar, 
colocamos a nossa posição e entregamos o 
assunto ao Poder Judiciário. 

Quando nós, dois· anos depois, tomamos 
a mes_ma decisão em relação ao serviço telefô· 
nico, a ITT, a partir daí, então, essa luta pegou 
fogo pelo mundo. Pois imaginem que até o 
presidente Kennnedy, aquela grande~ de ho
mem que, n~quele momento, ocupava todos 
os espaços ilcr m-undo daqueles tempos, pois 
ele próprio, interpelado por um jornalista, 
quando se referia à América Latina, que estava 
desenvolvendo uma boa política, que pergun
tou a ele: "Como é que o Senhor disse que 
é uma boa política. uma boa situação na ~e
rica Latina, quando lá tem um goverrtador ex
propriando empresas norte-americanas, no 
CãSO -da ITT, que tem tantaS viúvas norte-ame
ricanas com ações, como o Senhor justifica 
isso? Ele respondeu: "Bom, aquele caso do 
Governador do Rio Grande do Sul.." Citou 
o caso. A pergunta não se referiu ao Rio Gran
de _do Sul. Citou o caso. "O Governador do 
Rio Grande do Sul não é um ·amlgo dos Esta
dos Unidos." Eu atê escrevi uma carta a ele 
sobre isso. É uma outra história. Bom, naquele 
tempo não havia opinião pública internacional. 
Não havia, não havia porque as condições 
eram õutfas. Havia muito mais controle sobre 
os meios de~comunicações_das grandes estru
turas. As comunicações eram prec~rias. Jss_o 
rnódifiCõu muito. Hoje é possível chega-r num 
país coÍno os Estádos Unidos ou chegar à 
Europa e ter acesso aos grandes meios de 
comunicação, criando, levando ao conheci
mento de um grande número de pessoas que 
fazem a opinião pública, que influem no co
nhecimento de certas realidades. Então, nessa 
questão da dívida, Sr. Presidente, aí está um 
ponto concreto das nossas propostas. Acha~ 
mos que esse assunto deve ser levado ampla
mente_ao conheç:imento da opinião pública 
internaciOnaL Precisamos ganhar a opinião 
pública internacional, levar ao conhecimento 
dó-maior núinei-o poSsíVel de pessoas, decida
dãos, de cidadãs por esse mundo, pelas uni
versidades, pelos círculos intelectuais, cultu
rais, pelos sindicatos, enfim, para as popula
ções. Vamos encontrar caminhos adequados, 
mesmo alguns inconvencionaiS, para levar ao 
conhecimento d8 opinião pública o quanto 
de injustiça representa, o quanto de irrespon
sabilidade, o que representou este processo 
com decisões homologadas por governos que 
deveriam ter atuado responsavelmente, por 
que, do lado de lá, a situação é tão ou mais 
grave comparada com a que ocorreu aqui, 
porque nós sabemos o que acontece com 
gerente de banco ou com diretor de banco 
que res_olve ~mprestar, cada vez mais, para 
um cliente que ele sabe, que ele tem certeza 

que não vai po_de:r pagar, esse gerente ou esse 
diretor acaba destituído e responsabilizado pe
los acionistas. E o que aconteceu com os ban
queiros que, finalmente, como o Sr. Rocke
feller chegou aqui praticamente estimulando, 
incitando o nosso País para que tomasse mais 
dinheiro e estava, _nessa época, já tomando 
dinheiro para tomar juros, por conseguinte, 
sem nenhuma finalidade construtiva, pura
mente empréstimos de natureza financeira, 
mais lesivos ainda para o nosso País? Quer 
dizer que também os governos desses países, 
amigos tradicionalmente do nosso, muitos de
les allados na guerra - como é o caso dos 
Estados Unidos - homologaram e até esti
mularam essas_ operações. Por conseguinte, 
a responsab.iJidade sobre essas decisões é 
muito maior da parte deles até do que de 
governantes, de fato, de grupos económicos 
que recolheram grandes vantagens nessas 
operações, aqui, naturalmente, num quadro 
de carência, de ambições, que não encontraria 
nenhum respaldo se Já existessem governos 
responsáveis. Se Quisessem ser nossos ami
gos, não_ só teriam ensejado outras cláusulas 
como, também, teriam impedido que esses 
empréstimos fossem tomados com finalida
des que não correspondiam, verdadeiramen
te, ao nosso interesse. 

Acho, então, que aí está um problema, tam
bém, que· a opinião pública internacional pre
cisa conhecer. Eu acho que, inteligentemente, 
nós precisamos colocar essa questão lá, junto 
a opinião pública internacional. Eu tenho feito 
alguns testes_, em círculos dOs quais tenho 
participado, por exemplo, da Internacional So~ 
cialista e em alguns outros nos Estados Uni
dos; francamente, não há contestação; tem 
algumas caras feias que eu noto quando esse:s 
argumentos são colocados - visivelmente, 
pessoas que assumem uma atitude de inco
modidade, mas_ não têm corno se defender, 
porque o apoio geral é muito maior, porqoe 
eles não podem usar desse argumento: "Bom, 
vocês tomaram porque qUiseram ... ~· _E as cir
cunstâncias dessas decisões, como foram? E 
as exigências paralelas que fizeram esse em
préstimo? É por isto que -nós defendemos, 
também a questão da auditoria. É indispen· 
sâvel para Úm governo democrático, auditar, 
examinar, estudar, dissecar. Nós precisamos 
fr_a_detalhes a esse respeito como, aliás, aquela 
Comissão do Governo Vargas fez, presidida 
por Oswaldo Aranha. Por quê? Aí, existem, 
nesse conjunto de decisões, algumas delas 
altamente lesivas. Ai, existem cláusulas de na
tureza colonial. existem extorsões de natureza 
colonial. Agora mesmo, temos o Sr. Delfim 
Netto: algumas operações feitas que impor
tava em compra de equipamentos, muitos de
les até não _estavam sendo reclamados como 
prioridade pa"ra o nosso desenvolvimento. Ê 
possível que possa ocorrer esse tipo de nego
ciação, mas há sempre compensações que 
tornam esses empréstimos, essas operações 
aceitáveis; por exemplo, conpensadas com 
prazo de dnqüenta a sessenta anos e juros 
baixos, Juros que realmente representem uma 
compensação. Mas nada disso ocorreu. 
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Ê necessârio examinar. A opinião pública 
internacional precisa conhecer. Por que se re~ 
sistir a uma auditoria quandO tudo isso está 
cercado do maior rigor em matéria de regis
tro? Tudo isso está dentro de computadores, 
não há problema nenhum. Qual a dificuldade? 
Não querem, pela mesma razão. Por que fize
ram esse corre-corre indecoroso que caracte
rizou a assinatura da renovação de grande par
te da dívida, poucos dias antes _da promul
gação da Constituição. Pela mesma razão. Por 
que não quiseram que o Congresso- exami
nasse tudo isso? A esta_ altura já estaria tudo 
pronto, o Congresso já teria examinado todo 
esse conjunto de assuntos. 

Tenho informações que tenho até vergonha 
de relatar do que aconteceu nos corredores 
desses bancos, para que tudo ficasse pronti
nho, a fim de que naquela noite pudessem 
as nossas autoridades assinar os contratos. 

Bem, não ·desejo prosseguir com essa for
ma tão explícita no meu modesto depoimento. 
[ria agora a duas ou três afirmações ·que repre
sentam a essência das nos_sas propostas a 
respeito do endividamentõ. Esse é um- tema 
vastíssimo e podemos falar muito sobre ele. 
Quis apenas caracterizar um pouco esse as
pecto de natureza moral e ética porque isso 
é muito _importante. Se estivermos a cavaleiro 
dessa argumentação, vamos coi~sar os nos
sos exigentes credores numa posição defen
siva, numa posição inferior perante a opinião 
pública internacional. 

Não tenho a menor dUvida, Sr. Presidente, 
que não vamos resolver tudo isso_ assim tão_ 
sofisticadamente, pois alguma atitude incon
venclonal teremos que tomar. E é isso que 
eles temem, que alguém diga, cheio de razão, 
com a cobertura da opinião pública interna
cional, que derramou o leite. Eles se encon
trarão diante de uma realidade frente a qual 
terão que se situar obrigatoriamente, porque_ 
a mesa não pode continuar suja. 

Te mos muito bons argumentos nesse con~ 
juntO. Feita a auditoria para escoimar as irre
gularidades, para deixar, para entregar ao jul
gamento público, esse mar ae insensatez e 
de irresponsabilidade, essa é a fmalidade da 
auditoria, não é só es_coimar o _que está irregu
lar, o que é ilegal, mas também_mostrar aquilo 
que é incompatível, embora legal, mostrares
sas cláusulas de natureza colonial, inadmis
síveis nos tempos de hoje. Também para de
mostrar o quanto foram levianos, o quanto 
foram insensatos, o quanto fizeram em maté
ria de lesa-humanidade os que tomaram essas 
decisões, de nossa parte, da parte do nosso 
País e da parte dos credores, dos que nos 
concederam essas operações._ 

Porque eu sou do tempo em que para se 
conseguir 5 ou 1 O milhões de dólares - era 
a minha situação _no Governo do Rio Grande 
do sul ~ tínhamos que preparar uma docu
mentação, projetas que enchiam uma cami
nhonete e em várias vias para agradar os em
prestadqres. 

Primeiro, tinha que passar por uma_ buro~ 
cracia na~ional, exigente, dOutoral, em dma 
de nós e, depois, lá junto aos credores estré!n
g_eiros era toda aquela justificativa. E tinhamos 

que contratar, depois, uma empresa especia
lizada para fiscalizar, em nome dos credores, 
as aplicaÇõeS daqUele empréstimo e_à nOssa 
custa_ Tudo eta m,uito difícil. 

Eu, por exemplo, sempre tive um azar muito 
grande nesse campo, depois daquelas deci
sões que comecei o meu Governo no Rio 
Grande do Sul tomando. Eu me recordo que 
assumi o Governo no início do ano e já no 
dia 13 de maio do mesmo ano tamamos essa 
decisão em relação àquela empresa conces
sionária do seivíço de eletiiciàade. 

Não seL mas acho que criei uma situação 
de resistência contra o me:u Governo junto 
aos altos escalões da Administração Pública. 
Federal. - -

Eu me lembro que, naquele tempo, pontifi
cava o Sr. Roberto Campos. Ele era uma espé
cie de novo apóstolo. Dominavam as suas opi
niões.Eie era jovem e atuante, e a sua doutrina 
- dele e a do Sr. Lucas Lopes - dominava 
toda .a tecnocracia federal. 

E 6s meus projetas não passavam, sempre 
eram maus, sempre eram malfeitos. Eu che
guei a contratar técnicos estrangeiros para ela
borá-los. Bom, e já em plena Aliança para 
o Prog-resSo; eu nãO cOnseguia nada. Eu não 
podia falar cOm -o Lacerda, porque não me 
dava com ele, para s'aber como é que ele fazia, 
todos _os dele eram ap~ovados. Tudo muito 
difícil! 

E lá naO chegavam e, no entanto, cOme
çar.am a me mandar para lá aquele pessoal 
voluntários da paz. Começaram- a- enCher o 
Rio Grande _do Sul de voluntários da paz. 

Bom, tanto me negaram, tanto me nega
ram, que um dia, eu disse: Bom, vou pegar 
esse pessoal com a polícia, vou embarcar n\,Jm 
avião e mandar de volta. E foi o que Hz. 

Peguei toaos os _volutários dª paz, embar-_ 
camas em um avião da Yarig, ao meio dia, 
vô_o_JOl, de voltá para cá~ -

Ah, houve protestos do governo americano. 
Mas disse: Bom, não me dão nem emprés
timo! 

-Tudo muito difícil. Eu tenho um julgamento 
moral sobre tudo isso. Acho importante nos 
fortalecermos porque antes de praticarmos, 
de assumirmos qualquer atitde consiente a 
respeito desse problema nós precisamos nos 
convencer a nós mesmos porque há muito 
argumento, hã muita r_e:tórica, há muita _argu
menta,ção: "Não, cuidado. Nós não podemos 
fazer isso! Prendem os nossos aviões, pren
dem os nosso:;; navios e nós, para quem va
mo~ vender? Como é que vamos comprar?'' 

É certo, podem desencadear retaliações 
contra nós, mas nós, por receio a essas retalia
ções, _não podemos, de maneira nenhuma, 
baixar a nossa cabeça, nos humilhar, entregar 
aquilo que TãiíCre-do, pelo menos teoricamen
te, afirmava que não se devia entregar. Eu 
digo teoriCamente porque já estávamos entre
gando. Nós já estamos entregando há muito 
tempo o sangue do povo brasileiro. -

- Vejam a pobreza o que que é? Um País 
como o nqsso pode ser como é? Isso é anor
maL_ O a_nonnal é isso que e_?:t~ ~í. O no~al 
da nossa vida seria outro. 

Então, as questões moral e ética são muito 
importantes, nos dão respaldo internaCional 
porqUe temos amigos aí fora. 

. Q_1,.1ªntos_ entre nóS a_ qui convivem e têm 
relações aí fora? O nosso Senador Fernando 
Henrique Cardoso relacionadíssimo aí fora, 
por esse mundo. Quantos amigos temoS aí 
fora? Estamos cheios de _amigos por aí, por 
este mundo. Vamos mostra,r a eles, vamos 
pedir a eles para que nos dêem respaldo numa 
questão tão justa como essa agora, precisa
mos elucidar e colocar coerentemente. 

Quanto às causas do _en_divídamento é todo 
um questionamento complexo._que diz res
peito ao modelo económico que temos. Não 
é matéria pertinente, eu creio, a este momento. 

Mas quanto à dívida, ao cerne desse proble
ma, em nossa visão, escoimada desses aspec
tos que referimos que se faria através de uma 
auditoria - a questão está nos juros. Quanto 
ao principal, não pode ser problema nenhum, 
basta colocar esses comprimisses relativos ao 
principal naS condições tradicionais, porque 
até Dom Pedro II tomou empréstimo há 50, 
60 anos. isso ocorreu na República Velha, em
préstimos com esses prazos, basta colocar o 
principal, divídi-Jo em- 40 a 50 ahos, e -prõftto. 
A que_stão está nos juros. Aí é que está a cláu
sula colonial, extorsiva; af é _que está a cláusula 
de les_a,-humanidade. 

Primeiro, predsamos esCoimar âeSSe capí
tal aquilo que é jUro ind~vido, e nós vamos 
reduzir este capital a um valor histórico corres
pondente. Tudo mais são exigências indeyi
das, incompatíveis com as nossas relações 
de amizade com esses países. Um país amigo 
jamais pode impor ao seu parceiro cláusula 
dessa natureza. E se algum banqueiro quiser 
cobrar, ele tem o ·dever de intervir em nome 
dos altos interesses da amizade entre dois po
vos, ainda rl}ais quando são amizades histó
ricas. 

Não podia ocorrer. Aínda mais no nosso 
caso, Quando -aefra'nlamós sangue para cons
truir um mundo novo. Nós todos lutamos, na 
guerra, para construir um mundo novo, Foram 
essas as orações dos grandes chefes de esta
dos das nações aliadas. Quando se dirigiram 
a Deus, pedindo a sua proteção para vencer 
a querra, o fizeram em nome da construção 
de w:n mundo novo, não este que nos impu
seram por estas cláusulas coloniais. 

Aí está: a questão é separar os juros e vamos 
discutir este assunto. Isso é incompatíveL Não 
é simplesmente: não pagamos mais juros. 
Não. Queremos colocar isto em termos aceitá
veis, como ocorreu com Vargas, no setl pri
meiro Governo, e não se criou nenhuma difi
culdadeS. Aí está a questão. 

Quanto a isto, eu gostaria de dizer que tenho 
ouvido muitas opiniões a este respeito, e a 
impressão que tenho ê que só estão espe
rando que o Brasil tenha um Governo legítimo, 
um Governo acatado, com autoridade demo
crática que possa entabular essas' discussões 
e resolver esse problema Já fora. Eu- creiO (jue 
há um ambiente muito mais favOrável do que 
11~ irl}aginamos, que está lá n/1 expectativa 
do que vai ocorrer. / 

I 
! 
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Há, lá fora, posições, por exemplo, como 
a que considera que, a esta altura, o que cumM 
pre fazer - quais são as necessidades pers
pectivas desse tempo? - o que cumpre fazer 
é tomar esse processo de endividamento e 
afastá-lo das preo-cupações. Encontrar saídas 
que afastem esse problema das preocupa
ções, de tal modo que as conseqüências da 
dfvida não continuem bloqueando as relações 
entre os povos, como estão neste momento. 

Daqui a alguns dias, vamos nos surpreender 
e vamos comerçar ·a ter noticias de suicídios. 
É de tal forma a dívida insolúvel par"' os povos 
que iremos assistir cidadãos ar se suicidando 
porque querem se libertar dessa opressão. Já 
me disseram que existe um bom número de 
pessoas que perderam a razão e invocam, co
mo idéia fJXa, a questão da dívida e que estão 
internadas (inaudível). 

Esse fato não está ocorrendO sô aqui, mas 
em muitos países Isso está ocorrendo. Têm 
como uma idéia fixa a questão da divida. Ê 
possível que Já do outro lado também existam 
banqueiros que devem estar já com idéia ftxa 
em relação a-possibilidade de não receberem 
os frutos dadivoso_s desse negócio indecoroso 
que fizeram. -

Creio que, colocando desta forma, devía
mos realizar este esforço no sentido de afastar 
de nossas preocupações, como quem diz (as 
próprias nações credoras): "Vamos tirar tudo 
isso de nossas preocupações e vamos come-
çar tudo de novo. Vamos negociar, vamos 
comprar, vamos vender. Precisamos exportar 
mais, vocês precisam também exportar mais. 
Precisamos retomar o nosso crescimento. 
Precisamos de mais- fonte de trabalho; vamos 
recomeçar tudo de novo, claro que em outras 
bases. Vamos! Que seja progressívamentel 
Vamos mudar esses rumos, fazer com que 
esse inter-relacfonamento n!o seja tão des
vantajoso para nós. Vamos retomando nossa 
posição, mesmo que seja passo a passo. O 
importante é que o Brasn deixe de perder." 

Porque aí está, para mim, a causa essencial 
da inflação. Pode-se dizer que a cláusula ime
diata, mais pr6xima, mais visível, é essa ou 
aquela, mas a causa mais profunda, a doença 
mesmo do organismo do sistema econômico 
nacional, geradora principal da inflação, são 
as perdas internacionais, que se processam 
através de todo um sistema de vasos com uni~ 
cantes, multo complexo, muito difícil de medir, 
mas é exatamente Isso que está ocorrendo. 

Focalizar a questão dos juros, creio_ que não 
é questão de dizer: "Não pagamos mais juros." 
- não é! É colocar isso em termos justos, 
principalmente recalcular o que foi pago inde
vidamente. Quando as nações começam a 
dizer, como é o caso do Plano Brady: 'Vamos 
diminuir, cancelar uma parte de dívida." Acho 
francamente que é uma forma até um pouco 
deprimente de colocar para nós. 

Vamos recalcular os juros e colocá-los em 
termos razoáveis. Não precisamos de escola, 
não precisamos de caridade. Sofremos de
mais já com isso para estar esperando carlda
de. Queremos justiça! 

Francamente, no meu empirismo, acho que 
o mundo está diante de novas realidades. O 

proce-sso de acumulação mudou de lugares 
otide se exerce. Creio que é bem provável 
que nos Estados Unídos exista já se desenvol
vendo uma convicção no sentido de que as 
regras que a·quela grande nação estabeleceu 
como norma para o mundo do pós-guerra 
estãO Ultrapassadas pela realidade, porque es
tão, agora, fazendo sentir os seus efeitos nos 
própriOS EstadOs Unidos. 

Tenho contado para muitos americanos 
que no BraSif eXistiu há um certo tempo, no 
Rio de Janeiro, um cidadão chamado F elip. 
Ele era oficial, creio que da Aeronáutica, Já 
pelos anos de 194 7 ou 1948. Ele e outros 
oficiais se estabeleceram com uma casa de 

- venda e revenda de automóveis usados. Ven-
-dia, pagava muito e vendia barato e ia serrij)re 
emitindo títulos para cá, títulos para lá, títulos 
p~ra acolá, e foi fazendo aquela montanha 
de papel e aquela quantidade de automóveis 
e papel, de pagamento para cá e _para lá, e 
de vez_em quando alguém perguntava: Fula
no, tu pagou o papel do homem? Eu estou 
preocUpado. O outro respondia. Não ele é ofi
cial da Aeronáutica, tem prestígio, não vai fazer 
bobagem. Foi, foi foi e estourou. E, aquele 
I!JYndo _de pap-el passou a se chamar na vida 
brasileira de "Felipetas". Tenho contado para 
alguns americanos e eles riem muito. Digo: 
O -sr. não acha que se não existir o prestígio 
niilítaf-nos Estados Unidos, aquela montanha 
de papel que está lá dentro do T escuro, três 
e meio trilhões de dólares poderiam existir? 
É um· sistema que, a rigor, chega a levar os 
EstadõS Unidos a terem que cultivar um déficit 
fiScilT daquele vulto, a cultivar um déficit co
mercial pela necessidade que tem de estar 
sempre emitindo letras do T escuro para enxu~ 
gar-o metl:ádã ihtérno- e, com isto, evitar a 
inflação. Onde vai parar tudo isto? Eu sei Que 
lá existe _uma _grande P.reocl;Jpação a esse res
peito. Quem sabe lá não começa a haver uma 
coincidência, agora, embora tarde, uma coin
cidência de interesses de uma política econó
mico-financeira coerente, por parte dos Esta
dos Unidos e do T erceíro Mundo. Nós, do 
-Terce::Iiõ Mundo, fomos jogados à margem 
depois da guerra. À margem. Quando não 
era uma, era a outra. A União Soviética era 
quem fazia os comícios conosco, mas só de 
natureza retóiica. Defendia o Terceiro Mundo 
porque as suas propostas não correspondiam 
às realidades, possivelmente porque não po
dia também coúesponder a essas necessida
des. Tenho esperanças de que este problema 
nâo~vai representar um impasse.- por exemplo, 
ao novo Governo do nosso País. Eu acho.que 
a questão da dívida externa vai ser um proble
ma relativamente superável, não vai represen

-tar uma_ dificuldade maior para o próximo Go-
verno. Já s~ encontra num pé, já se encontra 
numa situação em que b.3:Stará um goveí-no 
lúcido, um governo coerente, um governo que 
atue com certa firmeza, que ganhe a opinião 
pública internacional, para que este problema 
seja completamente sanado. Pior, são os ou
tros que o_Govemo terá que enfrentar, princi
palmente aqueles que dizem respeito à situa
ção em que se encontra o povo brasileiro. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Feita a exposição por S. Ex• à Governador 
LeoneJ Brizola, passamos à lista dos Srs. Sena
dores e Deputados inscritos para argüí-Jo. 

Como Temos vários Inscritos e temos limi
tação de horário, inclusive, seguramente, pe~ 
los inúmeros compromissos de S. Ex", vamos 
solicitar a colaboração dos Srs. Parlamentares 
para que as interpelações sejam feitas de uma 
s6 vez, a fim de que não s_e estabeleça um 
debate paralelo e que cada um dos Srs. Parla
mentares use, no máximo, 5 minutos. 

Vou pedir a S. Ex!', .o Governador, com a 
capaddade de síntese que lhe é peculiar, que 
utilize tempo similar, reservado ao Relator, Se
nador Fernando Henrique Cardoso, ao final, 
o dobro do tempo, a fim de que faça as suas 
interpelações conclusivas, já que é o respo
nável pelo parecer final da Comissão, conse
qüentemente necessitando, normalmente, de 
um espaço maior para seu trabalho. 

D_ou a palavra, em primeiro lugar, ao Sena
dor Pompeu de SoUsa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Sr_ Presi
dente, com o compromisso de atender ao seu 
apelo e procurar ser, pelo m~nos, mais breve 
do que o depoimento do nosso entrevistado 
de hoje - aliás o brilhante depoimento do 
Sr. Governador Leonel de Moura Brizola -
trato, aqui, por EJ(', mas é que é fraternal amigo 
de muitos anos - gostaria de perguntar a 
S. Ex" sobre o seguinte assunto: S. EX" desta
cou como um elemento essencial a opinião 
pública internacional - eu, afinal de contaS, 
sou -um homem de opinião publica, há mais 
de 50 anos que trato desse assunto, e sou 
muito sensível a esse reSpeito - concordo 
com S._~ inteiramente e gostaria de _pergun
tar a S. Ex~ o que acha de uma idéia que 
está na minha cabeça há uns 2 meses e que 
pretendo ver se implemento. É o seguinte: 
Parlamentar calouro, embora velho calouro, 
como sabe S. Ex!' que eu sou, fui pela primeira 
vez participar na Hungria, precisamente em 
Budapeste, de uma conferência internacional 
da União lnterparlamentar, que é uma espécie 
de Parlamento do mundo, onde estão repre
sentados ---: não sei bem números, porque 
não ps 9uàrdo bem-seguramente bem mais 
de cem parlamentos de todo o mundo. Cada 
parlamento tem uma representação, e eu par
ticipei da representação brasileira pela primei
ra vez; com o deslumbramento do calouro 
descobri que aquilo é um foro importantís
sí!nO,-p-Orqi.li~ é a opii11ã:O_P_CibliCã- universal, 
a Opinião pú&Jicà mundial, a opinião pública 
internacional externa a que se refere V. EX', 
Sr. Governador, através de seus representan
tes, dos seus parlamentos. Então, ocorreu-me 
uma idéia. Nossa reunião de Budapeste, da 

- qual participei, os dois assuntos que foram 
tratados foram os problemas da infãncia no 
mundo, sobretudo nos países mais carentes, 
na infãncia mais desassistida, e o problema 
do Oriente Médio, com o conflito árabe-is
raelense, que é dramático. 

Ao 9oltar ao Brasil, ocorreu-me articular 
uma participação do Brasil, que não tem sido 
à altura do que o Brasil deveria ter - essa 
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entidade completa este ano cem anos, taz o 
seu centenário e _a__conferência que participei 
foi a 8"1 ', mas este ano mesmo uma reunião 
em Londres, em setembro, que o assunto cen
tral dessa reunião, que o _Brasil, através da 
sede dessa entidade, que é em Genebra, que 
ponha o problema da dívida externa. Estou 
pretendendo, com o apoio altamente sábio 
-porque, afinal de_ contas, a rnfnha sabedoria 
nesse as_sunto é a do jornalista - é a daquele 
que sabe tudo e não sabe nada -, com o 
apoio altamente sábio de dois companheiros 
da Universidade de Brasilia, Dérdo Garcia Mu
nhoz e Luiz Fernando Vftor, __ que aqui está, 
um dos maiores conhecedores do problema 
da dívida externa, propor uma solução, prop.or 
que os parlamentos do mundo façam uma 
proposta aos países credores para resolver o 
problema dos países devedores, porque não 
me parece razoável que o Primeiro Mundo 
pretetenda tornar inviável o Terceiro Mundo, 
mesmo porque aí ele acabará inviável. 

Não_ é possível que o Hemisfério Norte pre
tenda inviabilizar o Hemisfério Sul. porque o , 
Hemisfério SuJ é necessário não ;>6 para os 
produtos primários, que sempre foram a fonte 
para os insumos, mas até para os merca.dos. 
Então, o que pretendo é formular, através dos 
parlamentos do mundo, uma proposta aos 
governos do mundo para que eles resolvam 
o problema do mundo. O que acha V._ Ex• 
disso? 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Governador Leonel Brizola. 

O SR. LEONEL l>RIZOW\ --,- Sr. Senador 
Pompeu de Sousa, é çom a ales"ria de seinpre 
que acorro qui ao seu chamamento_. Essa idéia 
s6 pode ser acolhida, aplaudida por todos 
aqueles que se encontra esclarecidos em rela
ção a esse. problema porque por aí se desen
volverá todo um esforço que vai atingir certa
mente a opinião pública internacionaL 

Há poucos dias um companheiro nosso, 
integrante_ da nossa bancada na Câmara, De
putado Artur Lima Cavalcanti, assumiu a ini
ciativa de levar aos parlamentares latino-ame
ricanos essa idéia e começou uma semeadura 
por aí, que foi não só acolhida pela Casa, pelo 
Congresso brasileiro, que subscreveu toda 
uma proposta nesse sentido, quanto também 
encontrou amplo respaldo nas reuniões e con
ferências de que participou. 

Creio que por aí está um excelente esforço, 
porque esse esclarecimento sobre a dívida 
tem que ser feito a nivel internacional e a_nível 
interno. Nós, brasileiros, preCisamos nos dar 
conta da sua gravidade, do quanto isso é hu
milhante para nós, mas também, essencial
mente, Senador Pompeu de Sousa, precisa
mos juntar, com essa solução da ciLvida, todo 
um esforço simultâneo no sentido de quebrar 
a cumplicidade qu-e levou ao endividamento. 
Porque o endivida-mento, este- qUe foi feito, 
ajudou a concentrar a renda, ajudou a fazer 
outros males, ajudou atê a fortalecer o poder 
da casta dominante, que se beneficiou dessas 
operações. 

Lá fora existe muita resistência contra isto, 
muita reserva contra_o destino dos emprés-

times e contra as decisões que foram tomá
das. Tanta que, estamos sempre lendo na im
prensa, que esses drculos ou instituiçõe_s, lá 
fora, estão exigindo, ao lado das concessões 
_em relação..à dívida, que se façam reformas. 

Aí existem refo~mas e reformas. As reformas 
que, em geral estão querendo, estão exigindo, 
são essas, como, por exemplo, exigir do Go
vem_Q Andrés Pêrez._as reformas que exigiram 
do Governo Alfonsín, essas que têm exigido 
de nós. Reformas no sentido de mais entrega, 
de mais abertura inde\dda, inorgânica pára o 
capitãl estrangeiro; para: os inferess-es interna
danais, mais abertura para penetração e con
trole da nossa economia; mais submissão. 
Não é esse o conjunto de reformas que temoS 
que preconizar que se realizem juntamente 
com a solução da dívida. 

Nós, que lutamos por uma solução desse 
impasse, temos que lutar para que haja refor
mas aqui em nosso País, reformas que ve
n_ham c.tiar um outro ambiente e que, de ne
nhuma forma, torne possível a repetição des
sas_ irresponsabilidades. 

Entendo que, juntO Com nosso esforço pe
rante a opinião pública, temos que esclarecer 
que esses empréstimos, no Brasil, foram to
mados por ditaduras, que serviram para enri
quecer grupos egoístas, desumanos, ladrava
zes, que, em grande parte, levaram esse di~ 
nheirO para fora, tanto que, de fato, grande 
parte desse _d!nheiro nem se moveu de lá; ficou 
lá mesmo. Na Argentina, por exemplo, têm
os capíta/istas argentinos maís dólares deposí
tados fora do que todo o montante da dívida 
do País. E nós, aqui, vamos para esse cami
nhO". Tudo o que está acontecendo na Argen-
tina pode ser considerado cOmo um espelho. 
Vamos colocar as nossas barbas de molho, 
porque estão ardendo; estão ardendo as bar
bas do vizinho. A situação da Argentina é gra
víssima! A impressão que se tem é a de que 
aquele_ Pã.íS está Ilquefacente, que se está fun
dindo, que tem áreas que ali se deposita e 

_afunda. Está indo para uma situação inconce
bível e está apenas a oito dias das eleições. 
E. lá, existe ·uma cláusula segundo a qual o 
presidente eleito agora, ito dia 14 de maio, 
só tomará posse no dia 1.5 de dezembro. 

Então, digo o seguinte: estamos caminhan
do para isto. -

Ao lado da solução da dívida, temos que 
buscar a quebra, a derrogação desse modelo 
econômico, passo a passo, para que ele não 
permita que _ocorra uma situação como esta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ~ 
Aproveitou V. Ex~ ~uito bem os dois minutos 
de poupança do Senador Pompeu de Sousa 
e ficou no tempo limite global. A brilhante 
exa:tidão do engenheiro ai. 

O SR. LEONEL BRIZOW\- Nunca dei 
uma resposta tão curta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -A
gradecemos a V. Ex' pelo sacrifício, Senador 
Pompeu de Sousa. 

Tem a palavra o Senador Raimundo Lira.-

0 SR. RAIMUNDO LIRA.-Sr. Governador, 
abordou V .. Ex- um assunto que considero -d~ 

extrema il:nportãncia, ou seja, a abordagem 
da questão moral e ética, Ela pode ser perfeita
mente inserida naquilo que falou V. Ex•, que 
foi a opinião- pública internacional São dois 
assuntos que se casam, no momento. 

Verificamos;agOra, nos Estados Unidos, 
que a opinião pública, a imprensa, todos os 
setores que f~em opinião naquele País já es
tão saindo dos limite$ rla_lei para a questão 
moral e ética, porque os americanos já estão 
sentindo que as !eis que regem a vida do País 
já estão limitadas, já estão, até, esgotadas. E 
o julgamento público, agora, do Presidente 
da Câmara dos Estados Unidos, está sendo 
b~seado mais- Qa questão moral e ética do 
que nos estritos limites da lei daquele país. 

Entendo que e"Stã qUestão" pode ser, perfei
tamente, enquadrada no nosso grande proble
ma, que é a divida externa brasileira, porque, 
veja o seguinte, Sr\ Governador, temos na dívi
da o valor princip-al, que já não é o valor princi
pal, como V. Ex' falou, porque está adicionado 
de encargos e juros que são inconc::ebíveis. 
Mesmo dentro desse valor principal, que não 
é o original, temos a realidade do valor de 
mercado. Se vivendamos, se partiCipámos de 
um universo de nações que defendem o mer
cado livre, a democracia, a Uvre iniciativa, en
tão estar11.os pagando _a conta por um código 
não exístente no -C-ontexto desse universo potf
tico, social e económico que vivencíamos. O 
va1or da nossa dívida n_o mercado internacio
nal, há poucos dias, chegou a 28 ·centavos 
por dólar. Agora, deve estar na média de 30 
a 33 centavos por dólar. Se pagamos integrar
mente um juro de 12% _ao ano em média 
sobre um valor 100, que não é 100, é 33, 
na realidade estamos pagando um juro real 
de 36% ao ano. Qualquer juro internacional, 
principalmente se tratando de nação, não de 
empresa cuja taxa de juros ultrapasse a 2% 
sobre_a inflação americana, que tem sido nu
ma média de 4%, isso quer dizer que qualquer 
juro acima de 6% chega a ser amoral, ~ 
se tratando de empréstimo _de Governo. Entào, 
como poderíamos acettar politicamente um 
juro de 36% ao ano como nós estamos pa
gando? 

-Sr. Governador, é aí que entendo que essa 
questão do juro, da dívida externa, pode perfei
tamente ser enquadrada na questão moral e 
ética que V. Ex' falou, e essa questão moral 
e -éfica pode ser" enquadrada no contexto da 
opinião públiCa internacional. Essa a questão 
principal que eu queria abordar. 

Gastando o minuto que me falta ainda, que
ro dizer a V. Ex• que os pafses do Terceiro 
Mundo, especialmente os latirio-ainericanos, 
têm perdido muito tempo nas suas mobili
zações da opinião pública interna, porqUe nor
malmente deUàiin_o caminho do patriotismo 
para o camiilho do nacionalismo. Normal
mente, _quando uma nação ·é mobilizada em 
dma de um nacionalismo, tem uma aborda
gem de emoção muito ai ta e não tem a consis- -
tência e a_ duração que tem os movimentos 
que são embasados no patriotismo, Gostaria 
qUe V.-Ex" abordasse esse tema. 
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O SR: PRESIDENTE (Carlos Chiârelll) ....:... 
Com a palavra o ·aaVeriiador Leonel B-rizola.-

O SR. LEONEL BRlZdLA ~ Realmente é 
uma honra, diante de minhas possibilidades, 
comentar aqui esses aspectos focallzados pelo 
Senador Raimundo ufa. Realmente S. Ex" dei
xou bem claro esse aspect<,- qUe se gerarlã 
com uma empresa, uma pessoa que fOsse 
aos Estados Unidos, no mercado de Nova Ior
que, e comprasse uma parte da dívida, se apli
casse as suas economias e comprasse lá uma 
quantidade de dólares em títulos da divida pú
blica brasileira. Ele compraria 100 com 28, 
mil com 280 e assim por diante. No entanto, 
receberia os juros do Govemo brasileiro pelo 
valor nominal desses títulos, que representaria 
36% dos jUros, talvez até um pouco- mais. 
Quanto daria? Quas_e 40. Essa é uma forma 
prática de demonstrar a argumentação do Se
ryador. Estamos caminhando para o absurdo. 
E dare que esse mercado paralelo é pequeno, 
limitado, porque os pequenOS bancos se des
fazem desses títulos para n!o pesar nos seus 
balanços; não que eles estejam necessitando 
mas um título nessa situação tem um peso 
negativo nos balanços, e eles gostam de desfa
zerem-se desses títulos. 

Os- bancos maiores ·que têm os grarldes 
pacotes da dívida brasileira naturalmente não 
largam. E à medida que alguém começasse 
a ser comprado forte Isso não irla desaparecer 
do mercado. Mas igual existe uma certa mar
gem de negociação a esse respeito. 

De outra parte também considero que, o 
Senador se referiu muito bem, discutir essa 
questão é uma· necessidade. Eu redamo da 
Imprensa do meu País. Sou um tanto quanto 
discriminado pelos meio-s de comunicação e, 
portanto, suspeito para fazer essa reclamação, 
mas reclamo. Penso que tem faltado a pre
sença da Imprensa brasileira nessa discussão 
há muito tempo;-porque-a Imprensa brasileira 
dispõe de quadros maravilhosos de primei
rissima ordem. E, sobretudo, jornaliStas espe
cializados que estão em contato com esse pro
blema, tanto aqui quanto lá fora. E há muito 
tempo tinham que estar destrinçando, eluci
dando tudo isso para o povo brasileiro para 
que se adquirisse umcrconvicç:ão sobre a nos
sa situação, e mesmo até para conter decisões 
insensatas de sucessivos Governos a esse res
peito. Dessa responsabilidade todo o sistema 
de comunicações,_a Imprensa brasileira, no 
seu conjunto, não iria escapar. Tem estado 
omissa e ausente. Por quê? Para essa ordem 
de problema não podia ser e não é satisfatório 
Ou simples noticia daqui ou dali em função 
do que um Parlamentar ou um estudioso, en
fim alguém, assumiu tal ou qual atitude ou 
revelou tal ou qual detalhe. Não! Penso que 
a Imprensa brasileira tinha que estar sacudin
do o coreto desse endividamento. Tinha que 
estar questionando _a fundo. Porque isso inter
fere até com a capacidade do povo brasileiro 
comprar jornal, com o poder aquisitivo de ad
quirir Uma televisão. Por conseguinte, até de 
participar desse sistema de informações, de 
s1 informado. 

~ · Penso que; sobretudo, a Nação-sentiu-se 
- carente do debate da sua Imprensa. Isso nos 

leva à convicção a respeito do envolvimento 
em todo esse processo, em todo esse sistema 
que, afinal, levou o nosso País a essa situação 
do próprio sistema de comunicação do nosso 
País. 

Acredito que chegou a hora de questionar
mo-nos: -o-nosso País está ingressando num 
período riqulsslrilá-a esse reSpeito. Essa cam
panha política vai ser uma oportunidade do 
povo brasileiro abrir janelas, depois que prati
camente fecharam as poucas janelas que tí
flhamos com tijolo e cimento durante mais 
de 20 anos. Essa campanha vai ser riquíssima 
a esse respeito. Creio que iremos sair, porque 
a superação dessa ordem de problemas, Sr. 
Presidente, não é uma tarefa de nenhum ilumi
nado, de nenhuma tecnocracia. Ê um movi
mento e uma convicção nacional, um GôVer
no para conduzk a construção de uma alterna
tiva correta e coerente com os interesses do 
povo braSileirO, necessita um embasamerito 
amplo, um apoio esclarecido do povo brasi
leiro a esse respeito. Pred~amos também de 
opinião pública interna. 

O SR. PRESID!:.NTE (Carlos Chiarelli) __.:_ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Alberto de Carli. 

- o·s·R. <::ÃRLOS DE CARU - Sr. Gover
nador Leonel Brizola, dentro da explanação 
que V. Ex~ fez, uma coisã me chamou a aten
ção. Chamou-me a atenÇão porque conheço 
os mea]1dros e as conseqüências dessas suas 
palavras. V. Ex• fe.z uma colocação de que 
grande parte dos nossos credores, talvez até 
a totalidade deles, diretores, gerentes de ban
cOs, nos paíSes desenVolvidos, poderiam res
ponder pela má ~plicação dos empréstimos 
feitos a nós, Ou a alguns dos países do Terceiro 
Mundo. Se comprovada essa má aplicação, 
responder perante os acionistas dos bancos, 
obviamente, e com leis que lâ nós sabemos 
são realmente cumpridas nesse setor. Porque 
banqueiro que dá trambique na América vai 
pre&n·nesmo, mi Inglaterra e nos PaíseS de
senvolvidos de uma forma geral. 

Essa colocação que V. Ex" fez_ aqui é muito 
importante, porque é o que ·a gente sente lá 
fora. A grande preocupação hoje dos banquei
ros, dos diretores de banco é como eles pode
rão justificar" a médio e longo prazo, junto à 
legislação dos seus países e junto aos acio
nlstas dos bancos, como aplicaram tão mal 
um di!}heiro que, hoje, gira em torno de algu
mas centenas de bilhões de dólares, só no -
Brasil cento e trinta e tal bilhões de dólares. 
Em função disso, o que nós sentimos, pela 
presença quase permanente em Nova York, 
que é o grande centro financeiro do mundo, 
é que essa preocupação nos coquetéis, no 
cafezinho existe, e que eles estão tentando 
de alguma forma arranjar um gancho para 
minimizar a situáção deles. Qual seria o gan
cho? Motivar que os países que controlam ou 
são sedes desses quase 700 bancos credores, 
que é Próximo disso, 700 bancos credores 
do Brasil, e dos países sul-americanos, e do 
Terceiro Mundo de uma forma geral, que os 

governos desses países viessem a criar dispo
sitiVOS-de íil.-ó::nuvos Hscais, até de ImpoSto 
de Renda. de tal forma que parte do Imposto 
de Renda a pagar, pelos bancos credores do 
T ercE:íro Mundo, fosse abatido da divida do 
Terceiro Mundo, de uma forma programada 
e de uma forma que não ferisse a opinião 
pública mundial. Porque lá também há um 
problema: você: no momento em que cria um 
diSpositivo fiscal qUe beneficia um determi
nado segmento da sociedade, os outros seg
mentos re<:lamam, e com ra.zão. E a coisa 
vai a uma discussão muito grande, e normal
mente se inviabiliza todo e qualquer tipo de 
movimento nesse sentido. 

Então, estaria havendo uma tentativa de se 
criar uma oPinião pública favorável de amorti
zação da divida dos países do Terceiro Mundo, 
inclusive do Brasil, movimento esse feito pelos 
banqueiros, para amortizar essa dívida de tal 
forma que, num tempo relativamente curto, 
médio, pudessem eles justificar junto aos seus 
credores que não teriam prejuízos: porque os 
prejuízos eventuais teriam sidos amortizados 
ou amortecidos nesse programa de incenti
vos. Então, levando a coisa por aí, tentando_ 
criar um pano de fundo que é a ecologia. 
Essa ê a minha colocação. Parece incrível que 
estão tentando justificar, junto à opinião pUbli
ca mundial, a preseJVação da Amazônia, Ol,! 

melliof, a estagnação do desenVolvimento da 
Amazônia, porque não seria a preservação, 
a presetvação_ terá que ocorrer de qualquer 
maneira nO no-sso século, porque ninguém 
hoje pode conceber uma Nn:azõnia depreda
da, uma Amazônia desmatada, incendiada; e 
eles estão tentando criar o pano de fundo ou 
gancho junto à opinião pública, para tentar 
justificar esse programa de incentivos que es
tão pretendendo criar nos governos de paises 
·credófes, de tal forma que o:S banqueiros parti
culares se beneficiem disso. 

Quer __ di.zer, o Brasil e oS outros paiseS da 
Amazônia apresentariam programas de pre
setvação e, em contrapartida, amortizariam 
parte da dívida num fundo cuja origem seria 
o não recolhimento do Imposto de Renda nos 
países de origem, quase uma Sudene e Su
dam. aqui. só qu~ a nível internacional. 

Chamo a atenção para o fato e pergunto 
a V. Ex" qual será a postura do Governador, 
vindo a assumir a Presidencia da RepúbliCa, 
com relação à Amazónia, ou virem a usar a 
Amazônia como· pano de fundo, numa tenta
tiva até: de ferír a_ncissa soberania, põfque exis
te esse programa, é público e notório, qual 
será a postura de V. Ex' nesse caso, numa 
tentativa dos banqueiros diretores e gerentes 
que aplicaram mal o dinheiro e hoje estão 
tentando, dessa forma, criar dispositivos de 
incentivos, justificando a ecologia como pano 
de fundo para não irem, obviamente, resPon
der junto aos acionistas e junto a lei desses 
países desenvolvidos, nossos credores. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a pá!avrã o Sr. Governador. 

O SR. LEONEl. BRIZOU\- No qUe estiver 
ao meu alcance procurarei enfocar aqui algu-
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mas razões, que fazem parte das minhas con
vicções, sobre essa ordem de problemas. 

Acho que nessa última onda que vem levan
tando os problemas relacionados com a Ama
zônia, trazendo também junto essas insinua
ções, ou até algumas referências concretas 
de exigências, de C!meªça.s_ de cláusulas com 
que tratariam o problema da dívida, e também 
de outras decisões. Creio haver ai dua_s ques
tões que temos que separar, deste movimento, 
aparentemente saudável, da opinião interna
dona!, questionando-nos sobre esse processo 
de destruição da natureza em nosso País, que 
é real. 

Acho que o Brasil é um dos países onde 
mais se destrói a nàtureza. Qu~ndo se voa 
sobre o Brasil e outros países verificamos a 
diferença. Isto aqui parece um corpo coberto 
de feridas, tal a destr_uição que aqui se opera; 
até mesmo para fazer um simples loteamento 
para construir-se casas populares, Já se vão 
as máquinas a derrubar tudo, a transformar 
tudo em um mar de terra descoberta, facili
tando até a eros_ão com que nos deparamos, 
como conseqüência desses movimentos de 
terra. 

Nos outros países, vimos a construção de 
enormes loteamentos, de milhares __ e milhares 
_de casas populares e praticamente não tocam 
na topografia do terreno, não precisam o con
curso de tantos empreiteiros que para lá levam 
suas máquinas e traba1ham dias e dias. 

Muitas vezes, um contrato de concorrência, 
como sabemos, apenas faz um sistema viário. 
Aqui não, tem que planejar, fazer tudo plarii
nho como se fosse uma pista de aviação para 
colocar ali, quase que às vezes gastando mais 
na terraplenagem do que na construção das 
casas. E assim por diante. 

A opinião pública reclama com razão, C!aro 
que dentro disso temos que saber distinguir 
aquilo que está se aproveitando no movimento 
da opinião pública internacional. Por quê? Até 
mesmo muitos brasileiros que se encontram 
indignados, revoltados com o que está aconte
cendo, têm se dirigido a entidades interna
cionais como o Ban·co Mundial, reclamando 
que este venha sendo instrumento da destrui
ção, da exploração predatória da Amaz.ônia, 
e da natureza do Brasil. Quer dizer com a 
utilização de seus recursos, dos seus emprés
timos, para certos financiamentos que, final
mente, cobrem operações distrutivas da natu
reza, em busca de um relativo objetivo econô
mico. 

Então, muita gente daqur dO Brasil tem se 
dirigido a essas entidades. Conheço alguns 
ecologistas, gente_ pura, gente boa, de prirnei
ríssima ordem, que tem escrito ao Banco Mun
dial protestando, porque já cansaram de es
crever para as autoridades brasileiras do Exe
cutivo e Legislativo, até ingressaram cqrn algu
mas questões judiciais, e não conseguiram 
nada. Então, tem-se procurado barrar por lá, 
e criou-se já no BlD, eu já tive um diálogo 
casual com o atual Presidente do BID, pessoa 
de minhas relações, e ele me disse: eu tenho 
que levar boa parte do meu tempo para recek 
ber ecologista de todo o mundo. E está crian-

do, junto ao funcionaríado do BID um ambien
te,. uma mentalidade, no sentido de que a 
questão e_cológica precisa ser colocada sem
pre que se examinem as operações do Banco. 
E claro que_ atrás de tudo isso,_ desse movi
mento_da opinião pública internacional, do 
qual nós próprios fazemos parte, aí se embute 
os interesses nos nossos minérios; só os ingê
nuos. não vêem isto, ou só os que estão na 
cumplicidade. aaro que atrás está todo um 
interesse de que o Brasil preserve todas aque
las partes como o Jardim Botânico, para eles 
depois justificarem com outras razões, com 
uma outra onda, dizendo: a humanidade pred
sat E vai e prohto, ·para ser explorado nas 
mãos deles. 

Portanto, a Ama2;ônia precisa se desenvol
ver, sendo seu desenvolvimento, evidente
ri-lente, específico. Precisamos realizar lá um 
desenvolvimento que não seja predatório, ade
quado, que corresponda às suas condições 
específicas. 

Eu também gostaria de sublinhar essas re
ferências do Senador Carlos De'Carlfen1 rela
ção ao que ocorre nestes países por parte 
das populações, na hora em que os governos 
são ~chamados a interferir, a decidir. Porque, 
em geral, para o cidadão americano comum, 
ele deve raciocinar assim: esse pessoal tornou 
empréstimo porque quis, que pague agora. 
Este é um pensamento natural, é o que ocor
reria conosco, 

À medida que vierem aqui ao Brasil os ango
lanos, os de Moçambique, de outras nações, 
muitos- latino-amefic.anos, aos quais o Brasil 
tem ensejado empréstimos para atender con
veniências nossas, também para vender, para 
dar cobertura a certas obras, a certos seiViços 
que rea1izamos lá fora, que contratamos lá 
fora, e a,manhã quando essas cláusulas se tor
narem impraticáveis, incompatÍVeis, eles têm 
que chegar aqui e nos esclarecer, aí nós vamos 
peTtsar diferente. Assim, também nós temos 
que chegar lá e mostrar aos cidadãos desses 
países que urna boa parte vai compreender. 
O que eles não estão de acordo, isto sim, 
é de meter a mão no bolso, de serem subme~ 
tidos a:o sacrifício deles responderem por es
ses empréstimos. Eles acham, sim, que os 
banqueiros é que devem pagar. Tenho já fala
do em alguns plenários, e depois fizemos uma 
tomada de opiniões. Lembro-me de um caso 
de numa universidade em que ftzemos uma 
votaÇão, e predominou esta orientação no 
sentido de que os banqueiros e os diretores, 
os que assinaram os contratos, é que devem 
responder pelos prejuízos, não o contribuinte, 
não aqueles que pagam seus impostos. Isso 
é muito grave, não aquele que paga os seus 
impostos. Isso é muito grave. Daí, a neces
sidade que temos de recalcular, de fazer uma 
análise da natureza, do perfil desse endivida
mento, para mostrar o que ele contém de juro 
indevidos. Nós ternos que comprovar que isso 
desrespeita até mesmo a legislação de muitos 
paíseS~-COmO o senadOr procurou caracterizar. 

Eu, nos Estados Unidos, numa certa oca
sião, participei de uma reunião em que estive
ram presentes grandes ~dvogados e algumas 

autoridades in)portantes da Amérka Latina, 
inclusive o atual Ministro das Relações Exte
riores da Vene~uela. Ali, havia a demonstração, 
por parte daqueles escritórios de advogados, 
juristas importantes, que traziam pareceres e 
estudos, demonstrando que, pelo menos, pe
rante algumas localidades norte-americanas 
e as suas leis específicas, como é o caso de 
Nova Iorque, por exemplo, muitos daqueles 
contratos eram nulos, completamente inexis
tentes. Então, na hora de renovar o endivida
mento, há um corre-corre em rnatér_ia de co
bertura jurídica, porque, além do mais, ultra
passavam os juros admissíveis nesses países. 
Há também um contexto de abuso a esse _res
peito, caracterizando um processo de uswa. 

Seria interessante que a Comissão recolhes
se elementos, dentro das possibilidades que 
tem, a esse respeito. Eu mantive alguns diálo
gos com as autoridades australianas, que se 
deram nas seguintes bases. Nós lhes pergun
tamos se deviam muito e eles nos disseram 
que deviam. Na época, a Austrália devia 60 
bilhões de dólares e tinha uma população de 
17 milhões de habitantes. Nós ficamos surpre
sos, porque, se nós, com 130 milhõ_es de habi· 
tantes, devêssemos como eles, cerca__de 400 
bilhões de dólares, não dormiríamos mais. 
Mas eles nos disseram que, se encontrassem 
mais dinheiro, tornariam mais empréstimo. Ai 
que a minha cabeça deu um nó, não entendi 
inais nada. 

Eles esclareceram: primeiro, o custo de ca
da dólar que tomam emprestado é diferente, 
é pouco mais da metade, pelo que tomei nota. 
Cheguei a perguntar a um deles e ele me 
confirmou. Segundo, lá o empréstimo não 
tem que rolar de seis em seis meses._ Sã_o 
empréstimos a longo prazo, com juios defini
dos. Tudo é colocado dentro do orçamento, 
previsto. Afirmaram que foram sempre muito 
rigorosos com respeito à aplicação desses re
cursos, muito mais do que com os recursos 
próprios·. Eu concluí que se trata de uma dis
criminação. Nós estamos_ sendo discrimina
dos. T adas essas fontes do capitalismo inter
nacional, se emprestam a um prazo maior e 
com menos custo para os australianos, estão 
nOs discrimiil.ando. ~ claro que eu não disse 
isso aos australianos. 

Eu tive um diálogo com o Sr. Me Narnara, 
que é uma pessoa muito informada e de exce
lente diálogo. Eu o conheci quando S. s~ inte
grava uma comissão da Fundação Ford que 
visitava o Rio de Janeiro e fomos dar uma 
volta. Ele foi conhecer, junto com a Comissão, 
os OEP. E foi, nessa visita. que eu travei rela
ções pessoais corri ele. Tivemos_excelentes 
relações. Ele está fora de tudo, está aposen
tado, um homem com bastante idade, está 
um pouco acima do bem e do mal. EntãO, 
ele fala francamente, s_em aqueles cuidados 
que, naturalmente, utilizava _antes. E eu per
guntei, Sr. Me Namara, como é que os austra
lianos tomam empréstimos mais baratos que 
os nossos? Como é que nos cobram mais 
do que aos Outros? Certamente, os outros paí
ses, também, muitos outros países, tomam 
empréstimos mais baratos. 

Sabem o que ele me disse? 
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Ele disse: .. Bom, ê que os _aús:tralianos, co
mo os outros. são considerados bons paga
dores·· 

Ê e não é um bom argu.rTlento;_ O.Uer dizer, 
vamos discutir esses aspectos .. Seráque é por 
que eles falam inglês? Discutem em inglês 
etc. e taJ. e nós temos maus tradutores? Algu
ma coisa acontece. Por que tudo isso é tão 
caro? Agora, o que _estranhou muito aos aus~ 
tralianos é essa necessidade que temos de 
estar sempre negociando a dívida. E 'é claro 
que, quanto mais negociação, mais comissão. 
Tanto que, agora, o conjunto dos gastos que 
o Governo brasileiro teve que suportar, nestes 
poucos dias, antes de promulgada a Consti
tuição, é algo de arrepiar os cabelos. Foram 
seiscentos e não sei quantos milhões de dóla
res com um destino genérico. Para onde vai 
aquele dinheiro? Por que aquilo não é especifi
cado? QUase· 1 bilhão de dólares. Para onde 
vai? Remuneração esta, dos bancos, pata on-;. 
de vai? Não é verdade? Para onde vai? Por 
isso é que não queriam trazer para o Con
gresso. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a palavra o Senador José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRJPINO - Governador Bri
zola, partindo do pressuposto da certeza, evi
dentemente, de que nós vivemos em um país 
capitalista, é evidente, para nós todos, que a 
verdade mais crua ou o fato económico mais 
petverso deste País é a questão do salário mí
nimo, da renda para os que ganham menos. 
Talvez tenhamos um dos salários mínimos 
menores no mundo. Isto, evidentemente, é 
uma questão de distribuição de renda interna, 
de renda pública e de renda privada. Hoje, 
os Estados e Munlcipios estão em situação 
de pré-falência. Aumentar o salário mínimo, 
para fazer justiça, para alguma coisa compa
tível com a sua necessidade, significaria que
brar Estados e Municípios. Isto tudo, Gover
nador, na minha visão pessoal, é muito o fruto 
do volume de investimentoS que vêm sendo 
feitos nesse Pais, ultimamente. A minha con
vicção pessoal, ou a imagem· que eu faria é 
de que o País, hoje, diferentemente do que 
foi há algum tempo, é Lfrfiã lagoa com água 
no porão. Anteriormente, quando a lagoa esta
va cheia, o cheio significava investimentos ma
ciços, esses investimentos geravam empregos 
e renda, com a distribuição equitativa. Por uma 
descrença de governo, os investimentos estão 
diminuindo e a lagoa está caminhando para 
o porão, com concentrações, evidentemente, 
de renda. Os mais pobres ganhando cada vez 
menos e tendo menos oportunidades de em
prego e a renda ficando concentrada no porão, 
entre aqueles que têm mais dinheiro e mais 

.oportunidade. Evidentemente, que isso tudo 
tem uma razão multo direta e muito próxima 
som a questão da dívida externa, porque o 
8inheiro que se poderia estar investindo no 
País está sendo mandado para o exterior, para 
o pagamento da dívida, ou do serviço da dívi
da. E aí ê onde vai a minha pergunta: talvez, 
com uma negociação política e forte a partir 
da convocação, feita pelo Presidente da Repú-

blica, da vontade nacional para um período 
de sofrimento, pudesse promover a oportu
nidade de investimentos novos no País, com 
âlnlleiro brasileiro, que, no invés de sair, ficaria 
aqui mesmo. Mas há um detalhe que me preo
cupa; o Brasil, hoje, é, queira ou não, a oitava 
economia industrial do mundo. Os investi
mentõ:S internos estão diminuindo. Todo 
mundo tem conhecimento desse fato. Esta~ 
mos num- processo de argentização,(?) em 
as pessoas come-çam a mandar dólar para 

as suas contas no exterior e deixam de investir 
cünheiro no País. O mercado interno está de
Crescendo, está diminuindo. Em contrapar
tida, existe um número grande de empresas 
que vivem hoje de exportar, que estão ganhan
dO dinheiro. J:: o fundo do poço, o fundo da 
lagoa. Na hora em que ~ssa postura política 
tiver que ser adotada para uma negociação 
da divida externa autónoma, uma turbulência 
muito forte vãi Ocorrer por parte desses pode~ 
rosas .que hoje são os exportadores ou são 
os grandes empresários brasileiros. · 

Por um lado, há necessidade de investimen
to nci mercado interno; por outro lado, há ne-
cessidade de manter essa estrutura que, bem 
ou mal, gera divisas e empregos no País. Eu 
queria conhecer a postura de V. EX para man
ter urit ponto de equilíbrio entre isso, para 
que possamos caminhar com o mínimo de 
turbulência. 

O SR. LEONEL BRIZOLA.- Perfeitamente, 
Sena:dor. Tenho a maior satisfa~ão, com a 
pe!TI1issão do Sr. Presidente, de poder procu
rar corresponder aqui a esses questionamen
tos que, sem dúvida, colocam uma das áreas 
de maior preocupação para todos aqueles que 
procuram imaginar, conceber qual seria a si
tuação de um governo legítimo, eleito pelo 
povo brasileiro, nas condições previstas, por 
maioria absoluta, naturalmente que acatado 
nacionalmente, concentrando as esperanças 
nacionais; Com um Congresso, embora defa
sado, mas que não podia, frente a uma nova 
situação de confiança do povo brasileiro, estar 
criando dificuldades. Se há alguma coisa com 
que o novo Governo não precisa se preocupar 
é com o seu relacionamento com o Congres
so. Isso, por duas circunstâncias; primeiro. 
porque, tal a investidura do novo Governo, 
qUe, nõ-rmalmente, não haveria clima para 
qualquer tipo de oposição sistemática, destru
tiva, para um bloqueio das suas atividades. 
Há a circunstância ainda de que, praticamente, 
estaria às portas da renovação do Congresso. 
Logo, seria um período todo especial. O novo 
Governo não deveria ter essa preocupação. 
A não ser que comece a praticar desatinos. 
Mas o G9vemo, que vai trabalhar, que vai pro
curar tirar o País do atoleiro, não tenho dúvida 
de que não pode contar com esses embargos, 
com essas dificuldades. 

Nessas ciretmstâncias" creio que esse Go
verno contaria com um forte respaldo do front 
interno da opinião pública do País, da popula
ção, a tal ponto que, se alguém procedesse 
fofa de um contexto de cooperação, tudo de
veria ser muito explícito. Este Governo não 
pode, de nenhuma forma, trabalhar com os 

métodos dos governos que conhecemos nes
ses últimos vinte e cinco anos da vida brasi
lelra, não só durante o período autoritário, 
quanto agora, no Governo Sarney. Tem que
haver muita clareza, muita transpm;êncla, tem 
que haver muita exposição das coisas ao povo 
brasileiro. Por isso mesmo, elas não se desen
volveram, acatadas com a cooperação de to
dos. Logo, mi. hora em que um outro benefi
ciário da atual situação, do atual modelo, des
sa degringolada vida nacional, comece a pro
ceder de uma forma negativa, não só essas 
pessoas vão sentir, terão que se sentir contra 
a correnteza, terão que se sentir na contramão, 
quase que bater, uma questão de consciência 
de que estariam atuando contra o País, como 
também o próprio povo brasileiro, O conjunto 
dos diversos segmentos da população, das 
atividades do País vão detectar, dentro de um 
quadro de-convicção _geral no Paí.5;, de tra_balho 
comum para tirar o País dessa situação. Creio 
quê isso aí, esse aspecto de resistências Irá 
oCorrer, mas, fi-iiflcamente, não vão ter a FOrça 
para impedir que o Governo, que o País vá 
tomando certos rumos, certas direções, ado
tando, concretizando certas políticas, porque 
também penso que, de nenhuma forma, deve-
mos adotar o método do conflito. 

Quando me reTiro a apelãr à opinião pública 
internacional, vamos trabalhar no sentido de 
que as coisas sejam colocadas na base da 
grande carga de razões que possuímos. E va
mos colocar sempre os problemas para que 
as negociações se realizem. Não queremos, 
a rigor, e nem temos conve-niência nlsso, estar 
brigando com quem quer que seja. Como 
também eles não podem brigar conosco. O 
Brasil é muito importante para que eles, de 
repente, nos considerem como fiZeram com 
Cuba. 

Acho que ali, evidentemente, em todo esse 
episódio, toda essa saga do povo cubano, pou
co se contém para nós como inspiração para 
uma política. Acho que nã"o é isso, e nem 
tampouco c_ontinuarmos nos submetendo a 
esse modelo económico. Então, para onde 
vamos? Porque, Sr. Senador, creio que temos 
que partir de uma convicção. Continuar como 
estamos nã6 pode ser. Isto é a __ certeza qu_e 
nos une a todos, gregos e troianos, embora 
não aos que estão aí se beneficiando desse 
quadro, dessa tragédia. Estão ganhando di
nheiro, estão ganhando influência, estão acu~ 
mulando. Acumularam com ·a dívida e estão 
acumulando com essa tragédia que vivemos 
para resgatar alguma coisa da tal dívida. Ga
nharam na hora de assumir a divida e estão 
ganhando também agora, na hora de resgatar 
a dívida, porque se incrustaram nas impor
tações que fizemos à custa da dívida e agora 
estão incrustados nas exportações que esta
mos fazendo para resgatar, para pagar os juros 
da divida. 

Conheço alguns até, casualmente. Sou ca
paz até de identificar. Não é o caso de fazê-lo 
agora, mas só para ilustrar a minha tese. Eles, 
çom iSso, não têm consciência de que estejam 
pi'aticando algum crime, eles estão dentro da 
legalidade. Eles ganharam dinheiro antes, e 
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muito dinheiro, e estão ganhando dinheiro 
agora, embora o País esteja vivendo esse qua
dro de perdas que aí está. 

É natural que tudo seja muito comple.xo, 
muito difícil, e vai exigir de nós muita inte~
gênda, muita criatiVidade. Quando digo vai 
exigir de nós, não estou assumindo aqui ne
nhuma atitude pretensiosa, de que vou com
petir, vou ganhar as eleições. Não, absoluta
mente. Que vou competir, isso Vai ser o inevi
tável, nem que eu_ não estivesse inuito dispos
to, pessoalmente. As eleições estão aí, o meu 
Partido tem todo o direito _de_me convocar, 
de dizer: afinal, você nos incentivou tanto para 
organizar o Partido. É agora! E não tenho o 
que dizer, senão me colocar ali para cumprir 
a convocação. Então, vou competir. 

Agora, competindo, corro o risco de ganhar. 
(Risos.) Corro o rtsco de ganhar. E como Deus 
está lá em cima sabe o que eu tenho aqui 
dentro, embora os jornalistaS não acreditem, 
eu tenho aqui dentro, eu não estou fascinado. 
A Presidência da República não é algo como 
um passeio que se dá: bom, amanhã eu vou 
para tal lugar, que bom! Não é de nenhuma 
forma_algo que me fascine absolutamente, ao 
contrário, até quando se trata de alguma coisa 
que fascine, quando a gente vai dormir e rião 
tem sono, até dorme embalado pela genero
sidade daquele desejo ou daquele plano. Não, 
até ao contrário, me faz dormir menos no sen
tido de que me preo<:_upa muito. Eu tenho 
consciência sobre o que ocorreria, o quanto 
exigiria em matéria de dedicação. Mas é justa
mente esse desapego que pode tornar bem 
provável essa hipótese de que eu acabe_ ven
cendo as eleições. Isso, sim. 

Eu me lembro do tempo de jovem, das nos-_ 
sas namoradas, era assim, corria atrás delas, 
aí é que não conseguíamos nada Agora quan
do assumíamos uma posição discreta, cons
ciente, chegando a pensar até em casamento, 
mas de longe, avaliando, tudo dava certo. E 
é isso que pode ocorrer <:onosco. 

Agora eu também digo o seguinte: também 
se amanhã for eleito outro, não será nenhuma 
tragédia. Então eu, aos 67 anQs, com -essa 
vida pública longa, a trajetória, vou me sentir 
frustrado? Não! Só desejo que o povo brasi
leiro acert_e. E amanhã eu não me escusaria 
de oferecer o melhor da minha _colaboração. 
Não para fazer dá lá e toma cá, ocupar cargos, 
não, tendo uma atitude oposicionista, constru
tiva, colaborar para que quem for eleito tire 
o Pais dessa situação, porque o certo, rigoro
samente certo, é que nós não podemos conti
nuar com esse modelo económico. Isto é co
mo o modelo econômico da monarquia. A 
classe dirigente, naquela época, estão aí os 
registres da imprensa, não admitia pagar salá
rio para os escravos, dizia: a economia vai 
vir abaixo. A quem vamos vender açúcar, a 
quem vamos vender café, a quem vamos ven
der o nosso ouro que retiramos lá, de Marro 
Velho, ou das minas por aí? Não vamos vender 
nada, no dia em que tivermos de pagar salário 
para os escravos, pois já pagamos, já o susten
tamos,· como é que vamos gastar mais? A 
mesma coisa de hoje. Esse modelo 'econô
mico de hoje está terminado, Se durarmos 

algum tempo todos nós vamos olhar para trás, 
nossos filhos certamente o fãrão e difão: como 
é que podiam agueritai aquilo? Porque isso 
que está acontecendo conosco é uma supre
ma humilhação. No fundo, é quase uma repe
tição sofisticada daquele modelo daquela épo
ca. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)
Governador, V. Ex• continua candidato, não 
é? (Risos.) 

Eu vou fazer uffi novo- apeJO -no sentido de 
que nós democraticamente tenhamos a chan
ce de todos argãrem e, sobretudo, assegurar 
o direito de o Governador, tão zeloso sendo 

_ com relação ao tempo, de poder responder, 
inclusive com detalhes, esse romance presi
dencial que ele acaba de contar de suas namo-
radas. -

Senador Maurício Corrêa, aqui inclusive re
gistra o fato de ter sido um elemento da maior 
importância para que nós pudéssemos ter ho
je a presença do Governador Brizola. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Artur 
Uma CaVa1cai1ti. 

O SR ARTUR UMA CAVALCANll -Sr. 
Governador Leonel Briz.ola, recentemente fize
mos um pronunciamento na Câmara Federal, 
fazendo uma análise histórica da dívida exter
na brasileira desde o tempo do período do 
Império, inclusive as comissões já pagas na
quela época ao Marquês de Barbacena. E pro
pusemos, naquela ocasião, a formação de 
uma frente parlamentar latino-americana de 
_análise po~ítica, ética e pericial da dívida exter
na,--não só brasileira, como do CQojunto dos 
países da América Latina. E V. Ex" me incum
biu de representá-lo e de representar o nosso 
Partido na reunião da Copa!. 

Recentemente, no mês passado, na Confe
rência Permanente dos Partidos Políticos da 
América Latina, encontramos um impressio
nante apoio generalizado. Inclusive, gostaria 
de anuncicu' hoje aqui o nome sugerido para 
a Frente: Frente Simon Bolívar. A reunião será 
em Brasiliã. Foi aproVado que fosse em Bra
sl1ia e coloco isso diante da Comissão da Dívi
da Externa Brasileira, pedindo o apoio, a parti
cipação e a colaboração dos Srs. Senadores 
desta Casa. Será realizada em Brasi1ia, em se
tembro ou outubro. Estavam presentes con
sultarias americanas ligadãs ao Governo Bush 
e também aos grupos mais liberais dos Esta
dos_Uni_dos que nos parabenizaram pela ma
neira pragmática da colocação do problema. 

Não colocamos ne!lhuma sugestão precon
ceituosa ou sequer predeterminada à análise 
em si para uma postura ética em relação aos 
problemas, porque estavam ainda muito fres
cos _ _na__memória os episódios na Venezuela, 
os episódios de Caracas que podem se gene
ralizar em toda a América Latina pelo~ cons
trangimento social a que estamos submetidos. 

E todos foram unânimes em concordar que 
os grandes problemas de evasão de capitais 
em noSsos países estão hoje relacionados, e 
não só somente com os pagamentos aéticos, 
leoninos, de juros extorsivos que ajudam a 
pagar o déficit interno dos Estados Unidos 
pela emissão de bónus, c-omo também o sub-

faturamento_ de nossas exportações e o super
- faturamento de nossas importações a nível 
latino-americano, o rebaixamento de nossos 
produtos primários etc. 

Ora, essa dívida, no caso do Brasir e de 
outros países latino-americanos, foi assUmida 
em períodos autoritários, portalito, com juros 
flutuantes ela pode ser questionada em tribu
nais americanos, europeus e, inclusive, jé'lpo
neses. 

Sr. Govemador, em 10 anos nós tínhamos 
uma dívida de 50 bilhões de dólares, devemos 
hoje 115, apesar de termos pago 105 bilhões 
de dcJ.lare~ nesses 10 anos, entre juros e 
spread. A Capai, que quer se reunir em Brasí
lia, pede o apoio do Parlamento brasileiro, em
bora cerca de 200.parlamentares tenham assi
nado_ um manifesto - parlamentares brasi
leiros -, houve uma ampla cobertura pelos 
jornais latino-americanos s_obre esse aconteCi
mento, desse encontro da Copa! e dessa pro
posta, e infelizinente nenhuma repercussão 
na imprensa brasileira, comO V. Ex! citou há 
pouco. 

O Presidente Rodrigo Borja Catiallos, do 
Equador convocou-nos para uma reunião e 
pediu, indusive, que o Brasil liderasse a coor
denação política desse encontro. Por isso foi 
aprovada aqui em Brasília essa reunião, por
que é um país rico, com maiores potencia
lidades de toda a América Latina. 

Pergunto a V. Ex", na questão que V. EX' 
divide entre os juros e o principal, que tivemos 
um mercado antes de 1960 e até 1970, 3,75% 
de juros anuais, tivemos uma média de 6% 
de juros até 1974 e essa média ultrapassou, 
chegou a 22%, em tomo de 22% , qui:l.se 1/4 
da dívida de todos os países latino-americanos 
e que no Brasil de 1974 a 1988 representou, 
só de extrajuros, 73 bilhões de dólares. Gos
taria de argüir com esses argumentos que co
locamos, que colocamos representando o 
Partido Democrático Trabalhista na reunião 
da Copa!: como V. Ex" encara essa reunião 
que deve ser realizada este ano ainda aqui 
em Brasilia? · 

OSR LEONEL BRJZOlA- Obrigado, De· 
putado. Esses dados e aspectos focalizados 
pelo Deputado Artur Lima Cavalcanti nos enfa~ 
tizarri!TiaiS uma vez aquilo que já é a convicção 

_ de todos nós, mas agora com dados concre
. tos. O absurdo que representa esse processo 
de endividamento, é incrível como é que foram 
colocar sobre nós essas cláusulas- Tenho a 
impressão que nos colocaram sob o nariz uma 
argola, como fazem com os touros nas exposi
ções, e nos levam para o lado que querem. 
Que este processo de endividamento tem até 
o objetivo maior de nos submeter, de nos tor
nar aceSsíveis -para muitas outras coisas até 
de nos cobrar a dívida, de nos amansar, de 
nos demesticar, porque nós sabemos, quan
tos de nós já viveu a situação de dever sem 
poder pagar. Eu mesmo senti e vivi este tipo 
de situação constrangedora; dever a um ban
co e ter que reiteradamente pedir renovação 
daqueles papagaios, muitas vezes até para pa
gar o juro. Que constrangimento/ Imagine isso 
elevado a nível nacional e o que tem repre-
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sentado para o nosso País? Quantas conces
sões fez este País, Deputado, em conseqüên
cia desta dívida? E agora mesmo está ai o 
ingresso nos bancos internacionais! E_ este 
processo de internacionalização do sistema 
financeiro é uma conseqüênCia, esta é uma 
conseqüênda, isso foi obtido, foi concedido 
em função desses últimos entendimentos, em 
relação à dívida. E eles que se processaram, 
foram assinados esses contratos horas antes 
da promulgação da Constituição, 

De modo que esta iniciativa não só tem 
todo o apoio do nosso Partido, da nossa repre
sentação, como eu creio qqe írá encontrar 
um ambiente muito favoráv:el por parte das 
outras bancadas e do conjunto do Congresso 
Nacional. Eu acho que será urna excelente 
oportunidade, porque será um encontro. 9e 
congressis_tas e praticamente pessoas que 1rao 
poder financiar as suas passagens, as suas 
estadas. Praticamente, muito poucos talvez aí 
utilizando_os meios mobllizáveis para isso, pa
ra divulgar, para trazer para a televisão, p~ra 
trazer para o rádio, para publicar as condusoes 
e discussões, que se realizarem como conse
qüência do encontro. E eu creto_ que será um 
grande acontecimento que irá nos servir mui
tíssimo e será um passo importante para que 
esta articulação realmente funcione como _ 
uma verdadeira transmissão à opinião pública 
desses esdarecimentos. 

Eu quero felicitar o Deputado pela sua dedi
cação a este problema e, como vimos, ele 
está preparado para dar um vestibular de pri
melra ordem, porque ele já sabe de cabeça 
este número. Parabéns, Deputado, _e o nosso 
Partido _se_ sente muito orgulhoso com a sua 
atuação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Concedo a palavra ao nobre Deputado Lysã
neas Maciel. 

O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Sr. Presiden 
te, Srs. Parlamentares, Governador Leonel Bri
zola, a visão que V. Ex~ deu ao problema da 
dívida externa é muito interessante porque si
tuou dentro de um contexto maior, é a febre 
de uma doença que tem que ser diagnosticada 
em maior profundidade. E tmbém é uma visão 
de que isso não é um problema insolúvel, de 
que o País é viável. Iss_o é muito importante, 
neste momento. porque vindo de um candi
dato que é o poJe positíon das preferências 
populares, isso terá naturalmente muitos refle
xos e este problema não o aflige demasiada
mente, não o aflige de maneira a achar que 
é _um problema insolúvel. Mas uma coisa me 
preocupa, Sr. Govemadoc. Quarido andáva
mos juntos e discutíamos o problema da en
campação de duas multinacionais, eu fiquei 
curfoso de saber como é que um governador 
de um pequeno Estado na América Latina 
tinha tido a coragem de encampar duas multi
nacionais e qual fora o processo? E o Gover
nador me esclareceu, com muita clareza, que 
foi um longo processo. Poderia, evidentemen
te, _colocar a Brigada Já e tomar conta daquelas 
multinacionais que- exploraram o povo gaú
cho, mas preferiu a via judicial, depois de lon
gos estudos, depois de longas negociações, 

depois de superar até a arrogância das muJti
nacion_ai_s_que, sequer se dignavam a discutir 
com o Governo gaúcho as verdadeiras razões 
que levaram o Governo a querer reexaminar 
o problema E vejo agora que V. Ex" também 
lineou um caminho aí a ser percorrido, escla
receu à opinião púplica nacional e interna
cional. aos homens de boa vontade que se 
trata, na verdade, pelos dados que nós temos, 
dados concretos, não de uma dívida externa, 
mas de uma dívid~ eterna, porque quanto 
mais Pagamos mais devemos. 

Então, apesar de todo esse enfoque, absolu- _ 
tamente moderado, volta e meia, V. Ex• está 
se deparando com o process_o de a eventua
lidade examinar com mais energia o proble
ma. 

Ora, a minha pergunta é a seguinte: o ban
queirO internacional que conduziu as negocia· 
ções da dívida externa com o Brasil se chama 
Anthony Gebauer, e está hoje na cadeia. Na 
cadeia, porque as comissões que ele recebera 
dos famosos intermediários brasileiros - que 
ele devia aplicar em benefício desses in~erme· 
diários~ ele aplicou em seu próprio benefício 
. Até_ aí nada de mais, porque ladrão que rouba 
ladrão não tem muita importância. 

Mas, esse homem, de 82 para cá, Gover· 
nador, conduzíu essas negociações da divid~ 
externa. Então a minha pe-rgunta é a seguinte; 
vai chegar o momento em que, além dessa 
auditoria, além desta aliança dos devedores 
internacionais, que agora está sendo esboça
da a nível internacional, que é uma aliança 
absolutamente necessária, eu acho que vai 
chegar o momento, Governador, aquele mo
mento da hora da verdade, em que o Sr. se 
deparou no Rio Grande do Sul, em que foi 
impOssível de seferil completadas as negocia
ções para uma solução no1Tl1al, racional, da 
qUestão das multinacionais que molestavam 
a economia gaúcha. 

· Eu· a·C:ho que esse riicimento é chegado, 
não s6 por esse ratOSfOãoS que estão a( sobre 
a mesa, incontestáveis, mas vai chegar o mo
mento em que - nós todos sabemos que 
V. Ex' não é um homem que sangra fácil -
mas vai chegar o momento em que V. Ex" 
vai ter que dizer um basta a esse sistema. 
TOdo murido hoje faz uma aná1ise da dívida 
externa. Os maiores economístas brasileiros 
analisam, e já chegaram à conclusão que é, 
realmente, uma coisa absurda, uma explora
ção, muito embora essa disposição de percor· 
rer todos esses caminhos. Eu tenho impress
são, Goverriador, gostaria de ouvir de V. Ex•, 
se Chegar o momento da tomada da. medida 
reSoluta, qual será o procedimento dS V. Ex"? 

O SR. LEONEL BRTrOLA _c; Na verdade, 
Deputado Lysáneas Maciel, todos nós espera
mos que um -governo firme, um governo legiti
mo, prestigiado, acatado, que atue com certo 
nível de eficácia, que esse governo vá supe
rando as incompreensões que venham a sur
gir aqui, acolá, e que o clima geral venha a 
ser de compreensão e de receptividade, por
que não vai ser s6 um problema nosso. É 
verdade que procurarão atrair um e outro país 
para negociações em separado, como é o ca-

so, neste momento, por exemplo, do Méxiço, 
O México está muito ali dentro da opinião pú
blica americana. De certa forma exerce uma 
pressão interna. Nós estamos, também, pro
curando nos informar a respeito de que realw 
mente ocorre lá. 

Penso que seria conveniente que o Con
gresso também realizasse levantamentos da 
situação do México, para ver o que eles estão 
tentando fazer. Porque ê claro que a nossa 
preocupação final- penso que é essa a preo
cupação final da Comissão- é encontrar ca
minhos, construir alternativas. Mas, nós esta
mos diante de uma espécie de safra nova de 
governantes legítimos na América Latina; va
mos ter eleições no Brasil, na Argentina, já 
na próxima semana, eleições no Uruguai, no 
Chile, na Bolívia, no Peru, no Panamá, nesse 
próximo domingo. Enfim, na Venezuela, no 
próprio México, Jamaica, há toda uma safra 
nova de governantes. Todos eles vêm com 
essas preocup-ações de encontrar urna saída. 
sabendo que não pode continuar como está. 
E_o que cumpre fazer é questionar o modelo, 
porque querer uma solução específica apenas 
da dívida, estaremos agindo incoerentemente, 
estaremos até contribuindo para aprofundar 
o modelo que está nos escravizando, que está 
nos colonizando: aprofUndar este modelo, 
porque numa dessa alivia o problema da dívi
da, abre margem para esta casta dominante 
e que decide na vida do nosso País, a fazer 
novos planos é_ claro, coerente com o modelo. 

Então, estaremos consolidando este sacri
fício, quer dizer, dividindo em partes pequenas 
para se tomar mais suportável, assumindo 
igual e abrindo margem para eles nos enterra
rem mais ainda. Quer dizer, o problema é 
questionar _o modelo. Então, na hora em que 
surjam as iniciativas em busca de soluções 
para o atual endividamento, simu1taneamente 
a bandeira relacionada com certas decisões 
internas que precfsamos tomar em matéria 
de reformas aqui, não vamos ganhar a ppinião 
pública internacional com isso. Essa opinião 
pública saudável, sã, pura que está existindo 
cada vez mais forte no mundo inteiro. Oaro, 
que na hora em que vamos mostrar a estrutura 
agrária do Brasil e vamos dizer que aqui exis
tem 1 O ou 15 milhões de famílias que, num 
pais deste tamanho não tem um terreninho 
para viver, quanto mais um pedaço de terra 
para trabalhar, vai se escandilizar a opinião 
pública. Claro que não é a mesma coisa que 
Israel, Japão, outro país que não tem território, 
mas, casualmente nós, brasileiros, somos um 
povo que se uma vocação nós podemos dizer 
que temos, um direito humano que nós pode
mos dizer que temos, por herança de Deus, 
é a terra; se há um povo que pode colocar 
na sua Constituição que se constitui num direi
to humano de todos ter um pedaço de terra 
para trabalhar ou para viver, somos nós. Por
que Deus nos deu esse território infmito que 
é o Brasil. 

Oaro que não é o mesmo em relação a 
outros povos, mas em relação a nós, não há 
dúvida que é. Pois bem. Srs. nós queremos 
explicar aos Srs. o seguinte: Os Srs. sabem 
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que esromos vendendo sapatos, os Srs, gos
tam dos nossos sapatos, têm sapatos bons, 
e quanto a essa indústria de sapatos me sinto 
muito orgulhoso, porque nasceu nas minhas 
mãos. Eu, Leonel Brizola, tomei até _a iniciativa 
de criar um pequeno banco para poder subg.. 
tituir aquele equipamento velho por novo, 
transformar aqueles grupos artesanais em pe
quenas fábricas. 

Bem, este pessoal está muito bem hoje, está 
vendendo um bilhão de dólares em sapatos. 
Maravilha! Agora, sabe o que acontece? Este 
pessoal ganhou dinheiro, está ganhando di
nheiro, meus amigos, não estou aqui falaitdo 
deles, organizaram um escritório técnico espe
cializado com agrônomos, com especialistas 
de solo, analistas de solo, topógrafos, agri
mensores, para comprar terra no Mato Grosso 
e Rondônia. E só _contar isso lá fora e dizer: 
"não compro mais essa parte de vocês". 

Tem que deixar isso claro, porque é inde
vido; eles têm que tratar de_ ampliar suas fábri
cas para exportar mais, para dar mais trabalho, 
fabricar sapatos de melhor qualidade e mais 
barato, para competir nos mercados inteqla
donais e para servir ao povo brasileiro e, com 
isso, ganharem mais dínheiro. Deixem a terra 
para os filhos dos nossos agricultores, pobre
zinhos que não sabem para _onde ir. 

Quantos milhões de âdolescentes, filhos le· 
gítimos dos nossos agricultores, que qualquer 
dia vão casar, casais jovens, cuja vocação é 
a terra, para onde vão? Recusam~se a trabalhar 
de peões, porque não é a: natureza deles. 

Então, num país como este, eles não têm 
direito ao acesso a uma pequena, uma média 
propriedade, como tiveram os pais deles, os 
avós deles? Têm, e para isso, não precisamos 
traumatizar, nem tensionar. Temos é que fazer 
transformações no campo, colonizar e abrir 
oportunidades, chegar lá fora e dizer isto. Nós 
deixaremos a opinião pública internacional, a 
opinião pública de qualquer país desses extre
mante feliz, irá nos aplaudir. 

Nós queremos nos ver livres da dívida exter· 
na, para isto, não tenho a menor dúvida de 
que ficarão ao nosso lado, ao ínvés de pagar 
juros dessa forma, essa injustiça sobre nós, 
queremos colonizar, queremos abrir oportu
nidades para milhares e milhares de jovens 
agricyltores que estão lá, sem saber para onde 
vão. Não tenho a menor dúvida de que a opi
nião pública internacional ficará do nosso la
do. 

Agora, temos que denunciar esses absur
dos. Há bancos que são donos de terra, grupos 
econômicos, grandes industriais, ao invés de 
cuidar das suas ibdústrias. Num País como 
esse não há nem objeção de que a indústria 
tenha um pé no campo, mas pare de avançar 
e avançar, e comprar e comprar e comprar 
e até agravando o problema, jogando essas 
populações fora das cidades. Vão cuidar das 
suas indústrias, vão ter o a-PoiO do Governo, 
o aplauso da opinião pública nacional e inter
nacional e deixe a terra para os agricultores. 

Reformas desse tipo, temos que assinar, te
mos que nos comprometer, porque, do con
trário, não estaremos Jazendo um país desen-

volvido, -estaremos fazendO um país compro
metido. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare!H) -
Com a palavra o Deputado Doutel de Andrade. 

. O SR. J)(){ITEL DE ANDRADE - Sr. Go
vernador, à luz da advertência do Sr. Presi
dente, esta minha ifltervenção será curta e de
sidratada 

De plano, quero felicitá-lo pela brilhante ex
posição que está a fazer. Ela se enquadra, 
sem nenhum favor, no nível das melhores tra
dições do Senado da República como forum 
de . debate e de encontro de soluções para 
os graves problemas nacionais. 

Dentre as questões e as alternativas aponta
das por V. Ex" para um tratamento correto 
desse gravíssimo problema do endiVidamento 
externo, uma, me chamou, de maneira parti
cular, a atenção e acredito tenha, por igual, 
sensibilizado o Plenário, que esta tarde tem 
o privilégio âe ouví-lo. Refiro-me à necessi
dade da conquista, não-só da opinião pública 
nacional, esta já está mobilizada, senão, tam
bém, e principalmente <:ia opinião pública in· 
temadonal. 

E aqui pergunto: caso V. EX' seja eleito Presi
dente da República, como quer Deus, ainda 
que não acredite nos srs. jornalistas, _com que 
armas, Contará V. EX" pará a mobilização da 
opinião pública internacional, sabido que é ne
cessário conciliarmos, aqui, como bem frisou 
o Senador Jos_é Agripino, a necessidade dos 
investimentos éxl:ernoS e ·a itecessidade de au
mentarmos também o" nível de absorção de 
dólar, em função das nossas exportações? 

NãÕ ach-a, V. Ex•, que nessa empreitada, 
o Ministério das Relações Exteriores, que tem 
chancelaria e embaixadas em todo o mundo, _ 
poderia jogar um papel de extrema impor
tância? 

Era essa a pergunta que tinha a fàzer e for
mulei-a, pedindo escusas ao Sr. Presidente, 
caso ela tenha sido feita com algumas fugidias 
enxúndias verbais. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiare!H) -
Obrigado. Não perdeu substância, apesar de 
sintética. Manteve o brilho. 

O SR. LEONEL BRJZOlA - Agradeço as 
referências do nosso Deputado, querido com
panheiro, Doutel de Andrade. Sinto~me muito 
honrado com a sua pergunta. 

Não me sentiria à vontade se assumisse 
nesse momento a pretensão de delinear todo 
um programa de atividades a este respeito.· 
Cteiõ que estaremos diante de uma situaçãO 
nova. Penso que nosso País, em nenhum mo
mento da sua história, desenvolveu esse tipo 
de atividade, mesmo porque o surgimento da 
opinião pUblica internaCional, como um ente 
quase autônomo, é muito recente. Penso que 
devíamos mobilizar o que possuíinos de me
lhor_ para elaborar todo um conjunto de teses 
que trataríamo_s_ de sustentar em todos os 
campos de atividades nesses conjuntos de 
países que deveriam nos interessar seja no 
campo sindical, por exemplo, que é um cam-

po muito aberto, a um esforço dessa natureza, 
junto aos meios académicos, universitários e 
junto aos meios de_ comunicação. Vamos tra
balhar também através dos cana i':> ç:.fidais, que 
podem realizar grandes tarefas, mas essencial
mente, creio -que devemos comparec-er pe

-rante-à -OpinTãci pi:iblii:a internacional com mais 
naturalidaae, procurando expressar mais o 
que somos do que o formalismo das represen
tações diplomáticas, das delegações que se 
formam. Quando pudermos colocar essas 
questões, com naturalidade, lá fora, melhor. 
e todo o çorpo· diplomático que tenhamos 
num país como -os Estados Unidos, creio _que 
alguns jornalistas que tenham acesso aos 
meios de comunicação, ou parlamentares, ou 
empresários, líderes sindicais, intelectuais, que 
tenham_ acesSo aos rhaios de comunicação, 
colocando numa equidistância comO coisa da 
comunidade, mostrando a incidência de tudo 
isso sobre nós, não tenho a menor dúvida 
de que estamos ganhando e, claro, que no 
plano técnico precisamos ter uma sustenta
ção, um certo respaldo da opinião pública ine 
temadonal, na bera em que ,demonstramos, 
por exemplo, junto à população norte-ame
ricana, que haveremos de encontrar meios de 
difundir essas questões por lei Demonstrar, 
por exemplo, que a política de investimentos 
que tem sjdo feita nesses últimos decênios 
rios conduziram a essa situação de que os 
capitalistas latinO-americanos têm mais di
nheiro depositado nos Estados Unidos do que 
todos os investimentos que os Estados Unidos 
têm na América Latina. Podem crer que seria 
chocante para o cidadão comum norte-ame
ricano. "Mas corno! Há mais dinheiro dos capi
talitas latino-americanos depositado, dinheiro 
morto, ganhando juros nos Estados Unidos, 
comprando letras do T escuro, do que todo 
o conjunto dos investimentos que os empre
sários norte-americanos fiZeram na América 
Latina!" Podem crer que seria chocante para 
eles. 

E no _que deu isso? Como pode ocorrer 
wna coisa dessas? Então a vítima é aquela 
população, que está dando rendimento àQuele 
capital que está lá, e nós estamos aqui ganhan
do dinheiro com ·o capital que deveria estar 
sendo aplicado em benefício deles e que foi 
retirado de lá. E, sobretudo, mostra que essa 
casta teve a chance de ganhar todo esse di
nheiro, acumular tOdo esse capitaL Quando 
foi demonstrado, por exemplo, que a Aliança 
para o Progresso, algumas vozes chegaram 
lá e afirmaram que tal Aliança não estava che
gando às populações latino-americanas, fi~a
Va pelo" ca-mfnho. Essas verbas vão ficando 
pelo caminho. Crlou-se nos Estados Unidos 
uma grande reação contra que está servindo 
para manter toda uma casta de servidores por 
toda parte, uma verdadeira máquina que fica 
com todo esse dinheiro. No fundo, lá m~rno 
na população, praticamente não chega nã.da. 
Está comprovado e é claro que isso opera 
uma reação na população, com reflexos no 
Congresso. Creio que,jogando com essas ca
tegoJias, dentro de uma posição austera, séria, 
governo nenhum pode reclamar perante a o pi-
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nião pública internacional, quando ele não é 
um verdadeiro exemplo em matéria de austeri
dade. Na hora em que o Governo admite, per
manece omisso que seja - nãO digo que Já 
faça, mas que permaneça omisso - diante 
de todo um conjunto de práticas· perdulárias 
aqui, claro que evidentemente não vai consig
nada a opinião internadonal, porque qualquer 
um interessado chega e desmoraliza. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -" -
Sr. Goverilador, antes de passar a palavra ao 
Relator, tenho três curiosidades para, como 
membro da Comissão, tentar vê-las _elucida
das por V. Ex" 

A primeira questão diz respeito ao art. 49 
da nova Constituição. V. Ex" aflorou o tema 
-e vou ficar restrito rigorosamente aos cinco 
minutos-:- que estabelece ser da competência 
exclusiva do Congresso Nacional: 

I- resolver definitivamente sobre tra
tados, acordos ou atas internacionais que 
acarretem encargos ou c_omprom!ssos 
gravosos ao património naciorial. 

O acordo a tua!, com validade por vinte anos 
portanto, até _o final do século e até o início 
do novo milênio, foi celebrado no dia 22 de
setembro, _depois que a Constituição naciohal 
fora aprovada e, portanto, manifestada a von
tade política_ da Nação em votações que se 
concluíram no dia 6 de setembro, dezesseis 
dias após, mas 16/13 dias antes da promul
gação, ou seja, o dia 5 de outubro. 

A primeira questão colocada é a seguinte: 
qual a postura de V. Ex!', se eleito Presidente 
da República, com relação a essa temática? 
Argüiria a náo validade desses acordos que 
passam a reger a vida financeira externa e, 
de certa maneira, interna do País, dos quais 
V. Elr referia que fofam celebrados em corri
das noturnas, inclusiVe para que pudessem 
ser concluídos, particularmente à luz do dispo
sitivo constitucional? Seriam eles, inclusive, in
constitucionais? V. Ex" dizía que não-se -reSol
verá a questão da dívida externa tomando-se 
chá, e até continuando nos problemas gastro
nómicos; V. ~ dizia Que poderemos estar, 
a qualquer momento, derramando leite e _que 
por isso haveria a necessidade de medidas 
rigorosas. Que medidas rigorosas seriam es
sas?_ No plano jurídico? A inconstitucionali
dade? A moratória? A mobilização da opinião 
púbUca nternadonal? O que mais e o que 
menos? V. EX' citou o BrasH sempre como 
devedor, mas há também uma situação pouco 
peculiar que não podemos esquecer: o Brasil 
também é credor internaCional de cerca de 
dêz bilhões de dólares, s-obretudo de países 
do Terceiro Mundo, latino~americanos, africa
nos e uma pequena parcela com relação à 
Polônia. Quereríamos para n6s e aplicaríamos 
para os demais a mesma estratégia, posto que, 
hoJe, estamos aplicando aos demais como 
credores aquilo que nus aplica ·como deve-
dores? --

Terceira questão: ·qual o tratamento que V. 
EX!' dispensaria à parcela da dívida, que hoje 
..:hega a 11 bilhões e 300 milhões de dólares 

e que faz pãl'fe do montante da dívida éxterna 
e que, de certa maneira, foi contraída por inter
médio e tem como titulares juridicos Institui
ções financeiras brasileiras, a começar Pelo 
Banco-do Brasil e outras agências financeiras 
- Banespa e bancos privados - se não é 
o montante majoritário ou o montante valioso 
em termos de signifiCaçãO fmanceira? 

F'malmente, Sr. Governador, os dados que 
esta Comissão recolheu até o dia 30 de abril 
- e falo em números do Banco Central -
rnostram _que a dívida externa estaria na casa 
114 bilhões e .600 milhões_ de dólares. Se eu 
estiver enganado, o nosso-ilustre Relator pode
rá me corrigir, acrescentar, o que seguramente 
não terá _diminuído a dívida neste dia. Desse 
montante, 80 bilhões, em número redondos, 
seriam de dívida estritamente pública e 34 bi
lhões. de _dívida privada. O contrário, perdão, 
a inversão do processo. Houve um erro de _ 
datilografia. 

Mas, ao lado disso, Sr. Governador, há uma 
dívida interna que estaria composta da seguin~ 
te maneira: 40 bilhões de dívida no mercado, 
40 bilhões de díVida aos fornecedores, 25 bi
lhões da poupança, referente ao Banco Cen
tral, 30 _ bilhões - falo se!llpre em dólares 
-::- antecipação de receita, 5 bilhões, BNDES 
10 -bilhões em empréstimos às estatais. Não 
vou repetir, y._Ex!' não precisará tomar nota, 
porque, seguramente, conhe_ce esses núme
ros. O total desse montante da dívida interna 
seria, em números redondos, 150 bilhões de 
dólares. Portanto, somadas ambas as dívidas, 
teríamos 264 bilhões de dólares da qual 60% 
seria divida interna. Que, se totalizado esse 
valor de 264 bilhões de dólares, fiZéssemos 
uma referência de cálculo de 1 O% de juros 
anuais, nós estaríamos pagando 26 bilhões 
de dólares ao ano, 2,2 bilhões de dólàres por 
mês, 73 milhões de dólares por dia, 3 milhões 
de dólares por hora, portanto, no decurso des
sa palestra, V. ~ e eu teríamos pago 9 mi
lhões de dólar_es e nesse tempo de 3 minutos 
de minha pergunta, se por minuto pagamos 
5Q rriil dólares foram 150 mil dólares. 

A pergunta que lhe faço, à luz desses núme
ros, que de tão grandes, se perde a dimensão 
e, até mesmo, fica-se com dificuladades em 
virtude da crueldade que trazem consigo, é~ 
qual, no juízo do enfoque de V. Ex" e qual, 
na proposta de V. fx1' e nas diretrizes governa
merifuis futuras, uma vez chegando à Pr_esi
dência da RepúbliCa, de lidar com essas duas 
dividas. E de qual forma V. EX' encara que 
entr-e elas há inter-relação e de que forma V. 
EX' pode equacioná-las isolada e autonoma
mente? 

Por 3 minutos e meio, a palavra é com V. 
Ex' 

. O SR. LEONEL BRIZOIA - Obrigado, Sr. 
Presidente, 

_Bom, eu vou seguir um pouco a ordem 
das questões formuladas pelo ilustre Presiden
te e gostaria de dizer o seguinte: que esta deci
são_ do atual Governo de fechar esses compro
misso~ todos quando a concessão já estava, 
realmente, aprovada, e~tava dependendo ape
nas da preparação da solenidade para ser pro-

mulgada formalmente é algo que um Gover
no, amanhã eleito pela população, o Governo 
terá que levantar. Aliás, eu posso dizer aos 
Srs. que causou_ espécie ao povo brasileiro 
que o Congresso tenha aceitado, tenha se sub
metido a essa situação, porque, afinal, tudo 
se fez, houve protestos, aqui, por parte de mui
tos parlamentares, partidos, mãs a maioria do 
Congresso, de certa forma, anuiu.lsto foi uma 
situação muito notada, sentida pelo povo bra
sileiro. Agora, é possível que esse assunto, 
com o novo Governo, com o atual e com 
o novo Congresso venha a ser levantado. Pare
ce--me que, nos Estados Unidos, por exemplo, 
seria impoSsfvel ocorrer isso, através de uma 
simples lei ordinária. Eu já não me refiro à 
Constituição, mas a uma norma, a Lima emeri
da constitucional. Imaginem se o Congresso 
tem aprovada uma emenda constitucional, já 
está aprovada, quer dizer, já existe. Nada pode 
impedir. Se o Dr. Ulysses, de lá, marcasse para 
menos ou para: mais, um dia a mais, ·ou um 
dia a menos não iria impedir que se tomasse, 
que entrasse em vigência, que-se COncieti
zasse aquilo que já estava decidido. De forma 
nenhuma poderia o Presidente estar assinan
do contratos, ainda mais com a· exterior, p-or
que em política _externa ainda são mais rigoro
sos com relação a essa matéria. E aqui ocor
reu essa situação insólita. Quando me referi 
aos corredores, posso dizer, contando o que 
não é mentira, porque algumas pessoas viram 
com os seus próprios olhos. Aliás, o funciona
riado __ desses bancos são pessoas de dasse 
média, gente da cidadania, gente da comuni
dade, que está lá datilografando, redigindo, 
revisando, arquivando os documentos, to
mando conhecimento, por conseguinte, das 
bases das resoluções, porque são eles pró
prios que codificam, que põem dentro-dos 
computadores. Eles dizem que há um am
biente de repulsa à dasse dirigente brasileira_ 
por concordar com tudo aquilo. Não enten
dem como um País como o Brasil se submete. 
Eles, naturalmente, são discretos, mas lá entre 
eles conversam sobre isso e têm um conceito 
de nós muito baixo. Quando eu digo de nós, 
é por esse julgamento que fazem através dos 
representantes que estão lá negociando. Não 
entendem como nós somos levados a aceitar 
aquelas situações. 

Então, dessa vez, quando o País estava na
quele corre~corre para assinar os coi-ttr"atos, 
sabendo que estava, com isso, anulando o 
que a ·constituição estabelecia, castrando, o 
Congresso brasileiro, por esse prazo, porque 
essa n·ão é uma decisão unilateral nossa que 
podemos aqui renovar. Não, é um compro· 
misso que assinou, o Governo brasileiro, que 
é bilateral. Nós não temos autoridade alg-Uma
sobre ele. Podemos questionar a nulidade. Pe
rante quem? Para todos os efeitos, estava lá 
o G_oyerno _os:gociando e assinando para um 
Congresso· aberto. Qual é o tribunal que vai 
entrar entrar nesses pequenos detalhes? 

Por isso é que eu digo, quando falei em 
reponsabüidade, eu, francamente, na minha 
consciência, penso que todos aqueles que 
praticam esse tipo de decisão em nome do 
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Pais, procurando desconhecer o que convém 
ao povo brasileiro, através do que é evidente, 
principalmente numa situaçAo como esta com 
a Constituinte funcionando e a Constituição 
aprovada, eu preconizo um chamamento à 
responsabilidade de umã fOrma ou de outra, 
que seja ao menos para a opinião pública, 
para o povo dizer "estes nunca mais". Que 
seja para isso. Senão, estão eles doutrinando, 
decidindo, amanhã estarão embargando os 
passos de um governo que quer trabalhar coe
rentemente pelo País. Que seja ao menos para 
que o povo brasileiro diga "estes passaram". 

Penso que tudo isso é muito grave, Sr. Presi
dente. Penso que o novo governo brasileiro, 
se não contar com uma atitude de abertura, 
de compreensão dessas partes, eles estarão 
a cavalheiro, em maté.ria de direitos, para nos 
exigir o que o Governo Sarney lá se compro
meteu em nome do nosso País. Quanto a posi
ção nossa em relação aos créditos que conce
demos, também deve ser motivo de auditoria, 
porque pode ter encoberto muitos interesses 
escussos-e situações lesivas para o nosso Pafs, 
que, no fundo, não foram outra coisa se não 
simples transferência do património público 
para os interesses particulares, através dessas 
operações de financiamento. Tudo ãquilo que 
estiver regular, acho que devemos críar o mes
mo mecanismo de facilidades- para estes pai
ses. Aqueles que preconizamos para nós, de
vemos ser os primeiros a os conceder aos 
demais. 

Quanto à questão do endividamento, da na
tureza, de uma análise do nosso endividamen
to, porque ele não é uniforme, dei1tro desses 
conjunto de dívidas, estão aquelas que assu
mimos para pagar juros, juros que conside
ramos indevidos, que talvez tenham uma cate
goria, é o endividamento Privadõ, o endivida
mento público, enfim-, creío_qUé-tudoTsto 
deve _ser motivo de uma análíse. Devemos cair 
sobre a natureza, a substância do endivída
mento, para vermos também a forma de verifi
car encaminhamento para essas soluções, 
porque vai chegar o momento em que, ou 
nós consolidamos esse conjunto, como creio 
que deve o novo governo trabalhar nesse sen
tido, buscar uma idéia de consolidação geral, 
como o fez o Presjdente Getúlio Vargas. Fize
ram uma grande Consolidação, a longo prazo, 
juros admissíveis, e o País não teve mais difi
culdade alguma. Tirou o" assunto da sua preo" 
cupação. 

Creio qUe, em regr.:Çé o que deve ser feito. 
Se amanhã, o endividamento particular de

va ter _outro encaminhamento, porque se trata 
de um endividamento particular, mas, em re
gra, está todo ele coberto por aval do Gove·no 
brasileiro, do Poder Público._Eh,tãb, no fundo, 
é um compromisso do qual faz parte também 
o Poder Público do próprio País. 

Creio que, aí, ingressa-se em-1érren0, Sr. 
Presidente, que, de certa forma, integra uma 
segunda etapa especializada, mais profunda, 
que, sem qualquer dúvida, irá ter encaminha
mento e solução, porque a chave está nesses 
aspectos gerais. 

Onde encontrarmos solução para essas 
questões gerais do endividamento, não tenho 
a· mehOTdüvida de que, aq--ui, não é que se 
irá levantãr o grosso das dificuldades. 

Quanto aO endividari1erit6 interno, creio que 
tlã; naftlrãlmente, uma correlação; o endivida
mento interno faz. parte do mesmo contexto, 
pOis não podemos ver a dívida externa isolada
mente; ela faz parte, é conseqüência do mode~ 
lo. A dívida externa, Sr. Presidente, é como 
a-inflaçao; sãO sUbprodutos do inodelo. O mo
delo econôTnK:b· é que g"era ·a dívida externa, 
a··dívida interna, nesses limites; quero dizer,
a dívida externa, nesses limites, nessas con-
dições! _ _ _ 

O Brasil vem funcionando; nestes últimos 
decê_nios, com_o uma empresa que está traba
lhando com prejuízo, esrá perdendo; muito 
de~regr<:~da, _ ~s diretores e proprietários da 
mesma brigando divergindo, e boa parte das 
farnílias que Controlam a empresa estão tam
bém em sucessão, estão discutindo a herança, 
enfim, uma einpresa cujos ·quadros· dirigentes 
rião Consegúem sair daquela -situação, cujo' 
CyrSo eSSa camada tomou; e a empresa per; -

- dendo, e as coisas se complicando cada vez 
mais. Então, êsta erripresa acéiDou toinando 
erflj)réstimoscdos própríos funcionários, por· 
que deixou de pagar, deixou de prestar servi
Ços a-eles, deiXOU de pagar; tOmando effipres
timos, empréstimos a clientes, para os quais 
vendia,-para os quais prestava serviços, em-
préstimOS bancáriOs, externos; foi-se endivi
dando, (oi tendo c;le diminuir os salários dos 
seus- funcionários ... Os ·seus néigódOs cres-- _ 
cem, mas, quanto mais negócio, mais pre
juízo. 

ESsa é mais ou menos a situação do País. 
A questà'o está no modelo. Nós somos uma 
enconohlia em perda. H.;l esta causa funda
tn~l}tal dos nossos males, e da consolidação 
tamf?é_m da casta dirigente, porque num País 
como a Austrâlia nãO tem essa casta dirigente 
a .que tétn aqui, dirigente e Proprietária de 
tudo que enfeixa o poder de decisão e guarda 
uma distância ffiuito grande da população. 
Na Austrália, nã9, urn executivo ganha lá seis 
ou oito vezes o salário mínimo. Ganha pouco? 
Não, ganha muito. É que oito vezes o salário 
mínimo são 6.400- dólãr€5 Por rriês, porque 
o salário mínimo e SOO-dólares: são 200 dóla
r_~ por semana e, lá, pagam por semana. Quer 
dizer que são mais de 800, pois estão sempre 
anteCipa-ni:lO O Salário. 
:: E:Oião; aconteCe qt.ie tem uma classe de 
diriget]tes melh.er, porqu~ vem de uma com
petição _que surge Já de baixo. Aliada do seu 
pOvo, deletlde a economia, _sempre está cons
truindo mecanismos para defender o formi
gueiro geral. Enquanto que aqui, às vezes pen
so se não teria ã inverSão direta do capital 
estrangefro que CÕnsolidciu, desenvolVeu urna 
casta dirigente privilegiada em nosso País; 
alérir das oligarquias co1oniais', criou mais esta,· 
mars rrloderma,- in.Sti'Urnerltada, que é títular 
desse tipo de economia. Porque um País, por 
_exeffiplo, coroá a Coréfa, assumiu um deSen
volvimento mais ou menos parecido com o 
desenvolvimento que o Presidente Getúlio Var
gas preconizava no seu primeiro governo. Já 

no s_egundo governo, o Presiderite Vargas não 
teve condições de alterar· o rumo das coisas 
neste PaíS. A!guinas inciativas à base de acor
dos, como' fof ó caso da Petrobrás, maS, a 
rigor, ele se deblaterou, inclusive com aquela 
falta de inforinaçõe·s que possuía para ver se 
modificava õ rU.d:to das coisas, e não con
seguiu. 

Na Coréia houve um desenvolvimento mais 
ou menos naquelas bases_ em que preconizava 
o Presidente Vargas. Praticamente o caPftai 
estrangeiro está controlado, é minoriÍário no 
País e eu creio que isto está na chave da nossa 
situação: questionar o rnod_elo económico. E. 
agora, estamos'_em c.ondições_ de fazê-lo. por
que ele está em crise, está demonstrando que 
não dá certo, pois está gerando a pobreza, 
está marginalizando_grandes contingentes do 
povo brasileiro, está levando o_ País a uma 
situação incompatível. pressupõe a miséria, 
pressupõe a pobreza, esta de_struiçâo que está 
aí, e aí vem a criminalidade e_a violência, uma 
espécie de guerra civi1 inconvencional, como 
estão assistindo. 

No Rio de Janeiro, a média é de 18 por 
dia, desses 18, 2/3 são mortos com 20 _ou 
30 perfuraçôes de balas de guerra, E dizem 
lá: "'Sãc os traficanteS etc".Pode ser que algu
ma coisa seja, mas na essência, na verdade, 
o que_ está atuándo são os grupos de exter
mínio. lsso vai aumentar. Como vai ser o Brasil 
daqui a 5 anos? _Corno vai ser o Brasil nessa 
marcha, daqui a 1 O anos? Basta olhar a Argen
tina e nós já vamos ver como· será o Brasil 
daqui a meses. _ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com a Palavra o Senador-FernandÕ Henrique 
Cardoso. 

-~ 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

- Sr. Presidente, meU amigO e G-overnador 
Leonel Brizola, companheiros aqui presentes: 

Eu es-cutei com fascinação e, agora,·no fim, 
com aflição, por causa dos horários, as pala
vras do Dr. Leonel Brizola. Quase fui tentado 
no início -mas ain_da bem que fui contido 
por rneus amigos Deputados, como o nobre 
Deputado Vwaldo Barbosa - a cair na arma
dilha de discutir com V. Ex-, ponto por ponto. 
Quando V. Ex' começo_u a discorrer sob~e_o 
Governo Vargas - e sabe V. E;.( que até por 
razões de liames familiares, o quanto eu tenho 
de ligações políticas e afetivas com ·a Governo 
Vargas -, quando V. Ex• percorria a história 
de modo um pouco _çaprichoso, eu quase que 
çedi ao meu impulsoL pois é difícil não ceder 
aos próprios impulsos - e os meus São aca
dêmicos -de corrigir, aqui e ali, um ou outrO 
arranhão que a história sofria. Depois percebi 
que seria um grande engano de minha parte. 
V~vem da melhor tradição- se me permite 
e V. Ex~ gosta tahlbém das raízes - tupinam
bá. V. Ex~ talvez tenha lido estudos feitos por 
um companheiro noss-o, o Deputado Flores
tan Fernandes, que se refere, aqui nt'l. cultura 
tupinambá, a tradiÇào oral piedominava, que 
toda a noite havia os contadores de casos· 
e que a liderança Tupinambá era formada pre
cisamente por aqueles que eram mais capazes 
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de fascinar o auditório_- o auditório ao _ar 
livre e não como aqui; portanto, com menos 
calor. 

O SR. LEONEL BRIZOLA - É a tradição 
gaúcha também. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
-Gaúcha, claro, com charruas, e tudo o mais, 
não há dúvida. 

Há mais do que essa traç!ição no sangue 
de V. Ex• - no sangue aqui do Brasil ou do 
Paraguai, não sei. 

Os índios Guaranis- já que estamos -ralan
do em indígenas - tinham uma outra tradi
ção, que era a _de quando as coisas ficavam 
muito ruins, o chefe dos Tupls-Guaranis; ·sem
pre -com essa tradição oral e com uma grande 
capacidade discursiva, fazia o dis_cUI:so referin~ 
do-se sempre a mitos. E acabavam por levar 
o povo, quando a situação ecológica se_ dete_~ 
riorava, sem ter conhecimento racional do 
porquê,levava o povo para a terra sem males 
e deslocava o povo.t por isso que há Guaranis 
nas costas do Brasil, Em São Pau1o, existem 
Guaranis -que foram chegando ao mar e, aÍ, 
não dava mais; não havia salvador que os fizeS
sem atravessar o _mar. Faziam um discurso 
que era mitológico. E o mito tem uma parte
importantíssima na vida e na política. Então, 
não vou aqui destruir mitos. Por que haveria 
de fazer esse trabalho inglório de tentar, ponto 
a ponto, e dizer: "Não. Não é bem assim, é 
diretamente, aqui errou; acolá. Não é isso que 
conta. O que conta é o mito e V. Ex' nos_ 
encantou." 

Ess_e mito resgatou o quê? Uma postura 
que acho que é correta. Qual é a postura corre
ta? Já foi ressaltada por todos: é que há um 
aspecto dessa dívida que é moral. Esse aspec
to foi o que V. Ex" reclamou aqui e disse que, 
quando se está diante .. de um fato moral~ é 
preciso pregar. E:-pregar- Pªra quem? _Pªra 
aqueles que são os b_ons samaritan_os que nos 
possam ouvir sejamos de cá, ou de fora. Disse 
V. Ex" muito bem que temos amigos lá fora, 
que não são só meus, são também de V. Ex", 
e muitos outros temos que, são sensíveis à 
pregação da boa nova. 

Infelizmente, o país-chave de todo esse pro
cesso, que são os Estados Unidos, a tradição 
cultural não é católica, mas protestante. O nos
so discurso é católico, O-.seu, o meu, não im
porta o que sejamos pessoalmente, se V. EX' 
é protestante, só eu seja católico, ou protes
tante e V. Ex!', católico, ou nenhum dos dois 
nada disso. O fato é que a nossa cultura é 
católica. Temos horror ao juro! Lembrar-se-ão 
todos que, na Idade Média, essa era a grande 
discussão. Quando o capitalismo irrompeu, 
era precisamente porque tinha que, ao mesmo 
tempo, romper a ideologi~ católica que não 
aceitava senão o justo juro. Foram os protes
tantes_que conseguiram romper isso, com a 
ética calvinista, e inventaram que a attinJu---
!ação era fruto do dedo de Deus, e que Deus 
chamava aqueles que tinham, pela graça, re
cebido o dom de acumular. E evitaram o cons
trangimento moral de explorar os outros, ca"m 
isso, fiZeram o capitalismO. Estou repetiitdo 
Weber. Não é Karl Marx, é Marx Weber. 

_ Os banqueiros-são basicamente- não eles 
pessoalmente, maS a ética deles - protes
tantes. AcumuJação se faz, ela é boa; ela tem 
sua lógica; eles dizem até que time is money 
-:-:V. E~ não acredita_ nisso, Q tempo não 
COhLa; como para nenhum de nós, funciona-

- mos em outro nível de efetividaa~. de diálogo. 
Mas a lógica dessas estruturas é muito pesada 
e muito baseada em valores que não são os 
nossos. Então,_ nos confrontamos sempre. 
Conseguimos_ nos ·rndignar- e fazermoS a indig
naÇão de alguns setei-eS deles. Mas, na nego
ciação, a coisa é diferente. 

Aqui nesta Comissão, temos ouvido muitos 
aepoimentos; acompanhamos todo o proces
so da negociação desde o ex-Ministro Dílson 
Funaro. Muitos depoimentos dos funcioná
tios, dos banqueiros, dos Presidentes_ do BanR 
Co Central e~ agora, dos candidatos à Presi
dêrida -da República. E a moral qUe se tira 
de nossa experiência sempre é a mesma; faze
mos- um--esforço enorme para obter alguns 
ganhos, não ponho dúvida a boa vontade, a 
ifl.tenção daqueles que estão negociando. Po
nho em dúvida, sim, o Governo, que quando 
está negociando lá fora, tira, o tapete do fvünis
tro e o demite. 

O ex-Ministro Luiz Carlos Bresser Pereirà, 
Põr- exemplo, fÕf um dos que apresentou um 
plano. Apresentou, negociou, conversou co
nosco, discu_tiu, deu alternativas, e encontrou
se diante de duas muralhas; lá fora, nessa fér~ 
r~ ética ~_a_ acumulação dÕ capital que trans
forma os juros naquilo que é mais sagrado 
da possibilidade do desenvolvimento capita
lista, e, quí dentro, a cumplicidade, cumpli
cidade que, efetivamente - V. Ex· tem toda 
razão - se derrama todos _os dias e enche 
as letras dos jornais, através de críticas malé
volas, para deteriorar a base de possibilidade 
política ~e _n~gociaçã() __ dos que estã_o lá_ fora. 

Portanto, não discUtO ãbso!Utame-rlte-nãda 
Com V. &, sobre a nec_essidade de que um 
novo Governo tenha uma po_stura nova e que 
se esforçe por levantar essas forças do _bem, 
digamos assim, mas tenho obrigação de pon
derar. 

Algi.ms Governos na América Latina, de 
amigos nossos - um foi meu aluno, Alan 
Garcia; seguramente será seu amigo; outrO 
é nosso_amigo, Raul Alfonsin, para dar só dois 
exemplos - tentaram leVar a boa nova. Alan 
Garcia, de uma maneira Quase que desafia
dora, senão desafiadora; Alfonsin, talvez de 
uma maneira mais tradicional. aceitando mais 
as ponderações dos tecnocratas que, em ge
ral, ponderam pelo lado dos juros. Na prática, 
tanto um quanto o outro -só dois exemplos 
- sucumbiram diante da impossibilidade de 
levar qualquer negociação que tivesse tido um 
êxito efetivo. E corri toda a i"nobilização popu
lar a vida no Peru. E com todo o esforço havido 
nãqule País - nós dois estávamos juntos na 
Reuoi_ãõ lnteinacional _Sodaiista, quando vi
mos a dificuldade que se produziu para o Go
verno_ de Alan Garcia_ em certos momentos, 
que certamente foi pelo fato de ter resistido. 

Então, o leit~ se derl-ama .depressa O chá 
não pode ser servido. Acho que nesse cardá-

pio, _os americanos insistiam muito, quando 
eu e o Senador Chiareli estivemos lá, é precisO 
ter um menu aprouch, ele dizia, opções. Bom, 
quando nesse cardápio de soluções que se 
aprese_nta af, ou nós temos uma _estratégia 
muito clara e definida para que a Opiliáo públi
ca respalde não apenas o lado moral nosso, 
mas que-ela- respalde; também, e com força, 
a proposta concreta que nós faremos, ou as 
nossa-s palavras correm o risco de esboroar. 
Existem poSsibilidades. 

Para sorte de todos nós, todos oS presiden
ciáVeis que aqui vieram, sen1 exceção --eu 
só não estive presente porque não pude, ao 
Govemã-dor Fernando Coll6f--toaos, grosso 
modo, disseram a mesma coisa. Devo até di
zer, em homenagem à verdade, que V. Ex
fez a proposta mais moderada, ressaltando 
o que já foi dito pelo Deputado Lysâneas Ma
dei. A mais moderada foi a de V. Ex• V. EX" 
Oiz: 'Vamos negociar os juros e deixamos o 
principal, e vamos negociar c-onvericendO; va
mos mostrar que há um escândalo nessa si
tuação." 

E é verdade. _To dos os presidenciáveis dis
seram que é preciso modiflcar a situação, isto 
é um bom sinal. porque dá base a essa unida
de à qual V. Ex- apela. Num problema dessa 
natureza, ·não se pode ter di(efenças nem parti
dárias, nem de torcidas para candidato a, b, 
ou c, porque é um problema que transcende, 
um problema nacional Acho que estamos 
chegando a um ponto bom de que a questão 
da dívida, mesmo por aqueles que não acredi
tam, acabarão tendo de dizer a mesma coisa, 
porque há uma pressão da opinião pública 
no sentido de que nós temos que dar uma 
soluÇão de outro tipo a eSsa questão da divida. 

Mas, queria l~mbrar a y, Ex" que hápropos
~s em curs·o e que há opções sobre as quai~ 
precisamos nos posicionar para que, junto 
com essa força política, exlsta também um 
CaminhO-que se-possa perCeber·que--éUiTi 
passo, depois é outro, depois é outro, que 
o País tem urria ·estratégia real, e não só uma 
v_ontade vag~ de que as coisas mudem. E V. 
EX' tem uma enorme responsabilidade .e capa
cidade, corho ~ncantador de multidÕes que 
é, de transformar isso que, ria voz dos técilii:os 
-é sempre maçante, em alguma coisa mObi
lizadora. Nós precisamos nos entender sobre 
isso. Eu pergunto a V. EJ<-1': qual é o caminho? 
Em dado momento fala-se em moratória. Eu, 
pessoalmente, acho que a moratória é sim
plesmente uma vicissitude e não um objetivo. 
Mas se for um dado m-omento necessário, que 
se o faça, já a fizemoS~ Aliás, quem fez foi 
um Governo até fraco, que nãO teve o repaldo 
da opinião para fazê-lo. 

E depois da moratória?-Quare O plano? 
É uma secoritização da d[vida? Em que tenios 
a securitização? Vamos continuar permitindo 
a conversão da dívida tal como ela é feita hoje, 
nos molçles em_ que ela é feita, em que os 
28 ou 30 cents, com os quais se negOcia lá 
fora são transformados em lucros, primeiro 
em cruzados, depois em dólares, para bene
fidos privados e mo-para Deri.efício do país? 
Vamos seguir o caminho mexicano nessa se
curitização, que é de comprar bónus do Te~ 
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souro Americano? Temos recurs-os pãraTSso? 
Vale a pena fazer isso? E ésseS fáls de exit· 
bonds até que ponto vão funcionar? 

Enfim, pediria a V. Ex• que nos ajudasse 
a entender melhor qual é o caminho traçado 
por V. Ex", além do caminho do good wi/1, 
além do caminho que vamos todos juntos fa
zer alguma coisa. Acho que o Brasil está ma
duro para ir além e para dizer que vamos fazer 
isto e isto. Não peço a V, Ex.•, _porque sei que 
V. Ex' não é ihgênuo que diga o pulo do gato, 
por_que isso vai depender do momento em 
que esteja no GovernO, depender das Contas, 
da situação, mas eu gostaria de ter mais con· 
creção na proposta. 

E por fim, eu tería o máximci prazer de· falar 
mais tempo, ou melhor, de ouvi-lo mais tem
po, mas no fim, por causa dos nosso horárioS, 
muitos de nós teremos que tomar o avião. 
Na questão da auditoria, esfa -ConliS:São tem 
acesso aos documentos do Banco Central, 
existem registrados milhares, mais de cem mil 
documentos, o levantamento deles -114 mil 
contratos - não indicará nada mais ·do que 
os termos de contratação; que empresa con
trata com o qual, com que banco com que 
seja, quanto e por quanto tempo ·e a: que juros 
tudo é legal? Uma auditoria destas corre o 
risco de passar um atestado de honestldade 
àqueles .que fiZeram os empréstimos. Tentei 
transmitir essa idéiã à Constituinte, mas de 
tal maneira os mitos pesam, que deu a impres-
são que, ao propormos urna auditoria, estaría
mos resolvendo os problemas, quando pro
pondo auditoria nesses termos nós não esta
mos corr_endo o risco de dar um atestado de 
quase idoneidade. Por sorte V. Ex' escapou 
diSso, porque disse na sua auditoria uma outra 
coisa; além dessa, o julgamento que tem que 
ser feito é interno e é da política que levou 
o Pclls a esse endividamento. Os responsáveis 
-V. Ex" nominou alguns - são os que con
duziram uma política econômica, não são os 
banqueiros lá de fora, neste aspecto, eles são 
neutros, não neste, que todo tempo se depo
sita uma imensa esperança e que analisada 
a auditoria uma parte da dívida terá sido pega 
como sendo uma artimanha uma escroquer
rie, não se pegará hãda. Agora, se pega tudo 
e não precisa abrir um documento lá para 
saber disso. É que a política foí Conduzida 
de modo desastrada que levou a este endivi
damento. 

E o outro ponto relevante, a nossa Comis-
são também jâ o levantou com dados oficiais, 
é que a política de juros flutuantes foi uma 
política que levou o Brasil a ter cerca de um 
quarto de sua dívida dos bancos privados co
mo conseqüência, não de dinheiro que entrou 
aqui para investir, mas como conseqüência 
da alteração das taxas de juros expost. Nós 
tínhamos mais ou menos cerca de 22 a 25 
bilhões de dólares de documentos oficiais, e 
li, com agrado para mim, um artigo do minis
tro Delfrrp Netto, dizendo que não são de 30 
bilhões e que isso é discutível. Se até o .N\inlstro 
Delfim Netto disse que isto é .discutível, que 
serve de base concreta para uma negociação, 
nós temos que pegar o pião na unha. Aí, há 

uma coisa cOncreta ·e isso. está hoje incorpo
~~d? ao principal, não é juros, já está incorpo
rado ao principal. Então, nós temos que dedu
zir o principal, que os americanos .o chamam 
de debit re/iet, o alívio da dívida, não é alívio 
cOisa nenhuma, é devolver o que noS é devido, 
ou seja, na contabilidade, retirar dela aquilo 
que não entrou em diriheiro, mas que foi fruto 
da flutuação da taxa de juros. Dificuldades 

é ·que essa taxa de juros não se aplica só a 
nós, os pafses todos assumiram o mesmo tipo, 
o ·inerC:9.do ViroU parei eSte lãdo, irictusive os 
pafses socialiStas. Então; há uma dificuldade 
objetiVa que mesmo que a Corte de Haia diga 
ser iriloral nós não teremos as tropas a que 
fez..alusão v_ Ex" para dizer que o nosso papel 
vale menos 25bilhões e não a quanUa aí dada. 

Então, eu creio que nós precisamos, a meu 
ver. partir para uma estratégia muito mais, não 
digo a rúvel de tropas, O Senador Carlos Chia
relli é mais especialista nisso do que eu, até 
por razões edipianas tenho medo de tropa, 
mas eu diria que nós precisamos ter uma da
reza maior nos passos que vamos dar e não 
fazemos sequer urna competição entre nós, 
de quem está formulando passos mais auda
ciosoS, não se trata disSO, é quem está sendo 
capaz de juntar os outros para que o passo 
a ser dado tenha realmente apoio e repaldo. 
Eu lhe assegUro, Si-." Gõvernãdcir, que de mi
nha parte, seja quem for o preSidente e. se 
for V. f::xo temos boas razões p8ra ·que eu diga 
o .que vou dizer: nessa matéria terá o meU 
apoio se os passos forem os conhecidos com 
o que vimos aqui, não o que eu penso o que 
nós vimos nesse dois anos da Comissão da 
Dívida Externa, uma SituãÇãO que hóS teremOs 
de revertê-la com a palavra, com a boa nova, 
mas também com muita organização e muita 
competência na definiçãO do rumo e, num 
dado momento, de muita firmeza. 

Agradeço a V. Ex• pelo prazer de tê-lo ou
vido. · 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarélli) -
E nós vamos ... Não ... V. B(;o, ao contrário, vou 
lhe dar todo o tempo necessário. Apenas, para 
racionalizar o final, gostaria de comunicar à 
Comissão que o próximo presidenciável a ser 
argüido, em data de ser .ajustada, será o Depu
tado Ulysses Guimarães, uma vez que agora 
o PMDB, segundo é notório, passou a ter um 
_candidato à Presidência, que é S. Ex~ 

Governador, apenas para que com as suas 
palavras se encerre a reunião, eu gostaria de 
reiterar a nossa satisfação pelo acolhimento 
de parte de V. Ex- ao convite formulado, pela 
disposição e disponibilidade que mostrou 
ã.(ji..tí,-pelas informações que prestou e, eviden
temente, pela clareza das suas propostas e 
pela definição de seus propósitos. Auguran
do-lhe muitas felicidades nO seu projeto políti
co, eu lhe passo a palavra, em nome da Co
missão, para que faça comeniârios que enten
der adequad()S à análise feita pelo Senador 
Fernando Heitrique Cal-doso, Relator desta 
Coinissào, e àS demaiS cOri:Siderações C(ue en
tenda convenientes e pertinentes nesta hora. 

Muito obrigado pela sua presença. 

O SR. LEONEL BRtZOLA- Sr. ·pre.Sideri.te, 
as palavras do Senador ~emando Henrique, 
honrosas e espaldadas pelo conhecimento 
vasto que tem, realmente, representam para 
mim o empírico, representam para mim, real
mente, um conforto muito grande pela cir
cunstância de que muitos aspectos dos meus 
enfoques contaram com o seu acolhimento, 
com _a sua aprovação e, até mesmo, foram 
enriquecidos com alguns comentários seus. 

Mas, achei.o ilustre Relator um pouco pessi
mista, porque, na verdade, para sair desse im
passe, naturalmente que temos que. assumir 
algumas linhas gerais e vamos deixar os deta
lhes para ir ajustando conforme os progressos 
que conseguirmos, para ceder aqui, avançar 
ali, desde que estejamos convencidos de. algu
mas pressões. Estou de acordo que aquele 
mundo lâ é muito diferente do nosso, mas 
também a história daqueles povos é plena de 
situações como a que estamos vivendo. A pró
pria independência americana surgiu da indig
nação daqueles colonos com cláusulas desse 
tipo e contruíram essa epopé(a que foi aquela 
nação. 

i:. partindo de um estadO d~ certa indigna
ção, de inconfoiniiSmo ... porque eu fico con
tente ao verificar que um homem como o 
Senacfor Femancfo Henrique Cai-doso consi
dere que as nossas propostas até são as mais 
mod~radas, isto rile dá uma idéia da nossa 
eficácia Entao; ãté realmente fico mUito con.-:. 
tente porque isso que estamos atuando com 
eficiência, porque se estivéssemos aqui ace
nando com uma atitude unilatera1, arrazadora, 
radical, ''vamos fazer iss9 e está acabado", 
eu não estaria fazendo mais do que uma gros
sa demagogia, eu estaria cité tomando o tem
po de tod95 os Senhores, muito especialmen
te de uma forma profundamente injusta. 

Se há moderaÇão nessas coJoca'ções, per
feito, então isso é uma proposta viável. Por 
qUe não podemos encaminhá-la, quando a·fir
mamos que esses ji.li'os são inaceitáveis?· Per
feiti;l:mente. É por aí que vamos. Não es_tamos 
dizendo antecipadamente: "vamos suspen
der", "fazer ni.oratória", não. Vamos faief Lima 
revisão da dívida." Quando falamos em audi
toria queremos dizer, Senador, um exame, não 
tanto sobre os detalhes, a sua legalidade, o 
seu formalismo mas, também, sobre o mérito. 
Por que tómar esse dinheiro? Vamos Separar, 
vamos classificá-lo exatamente o que foi aco
lhido no s_eu relatório. Isso val ser muito impor
tante, porque vai servir para nós e vai servir 
para o futuro, como escarm-ento; tomo lição 
para os nossos filhos, para os nossos netos 
que não procedam dessa forma, porque isso 
foi, réa.Jm€mte, uma imprudência, Uma irres
ponsabilidade. 

Creio que o povo brasileiro espera e vai, 
sem dúvida, apoiar nessas eleições, são posi
ções respaldadas pela idoneidade dos candi
datos. Não tenhO a menor dúvida de que surgi
rão candidatos que podenl rolar no chão de 
radicais, porque eu não vou pagar um tostão; 
eu até vou cobrar, eu vou pedir que devolvam 
o que pagamos. O pOvo brasileiro não tem 
nenhum efeito, não tem nenhum respaldo em 
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matéria de idoneidade, agora quando se trata 
de nós, sempre os nos$_os cpmpromissos tem 
correspondido a _uma situação concreta. Eu 
me recordo, por exemplo, quando discutia 
com um órgão que havia no. Governo do Rio 
Grande do_ Sul, altamente- qualfficado, era Õ 
Centro de Pesquisas Pedagógicas; era a nata 
do professorado, ali reunidos em torno de uma 
mesa, e eu empírico, na minha ignorância, 
frente a ela eu ali ia quei"er discutir corno eu 
quis que aprovassem ... 

Professoras! Nós não temos mais profes
soras. Nós já incrementamos, o quanto as se
nhoras permitiram, a formação de professoras 
nas escolas normais, nós não as temos mais. 
Agora, eu posso colocar uma esçolinha Já em 
uma determinada paragem. As senhoras não 
concordam em que o Estado contrate alguém 
ali daquela vizinhança e coloque aquela esco
linha no pátio da casa dessa pessoa. Se encon
trarmos uma professora formada, daremos 
uma festa; mas se encontrarmos alguém que 
deixou a escola• normal pela metade, ótimo; 
mas se não acharmos nenhuma formada, neK 
nhuma estudante e sim alguém com o ginásio 
ou com o curso primárío completo, e se não 
encontrarmos ninguém lá mas alguém que 
saiba ler e escrever razoavelmente, vamos 
contratar para que aquelas crianças todas te
nham acesso ao livro, mas não houve forma. 
Vamos criar um quadro especial para essas 
milhares de pessoas que v.êlo ser tontratãdas 
assim, vamos treinando. Vamos fazer um cur
so por correspondência, vamos fazer alguma 
coisa. Estou convencido, Senador, que foi 
aquela minha tenacidade que acabou levando 
adiante. Elas romperam comigo. Se_ depen
dessem delas teriam aplicado impeachement 
no governador, por ter feito aquela violação 
das normas, da tradição e da ciência da peda
gogia. 

Acho que em tudo, como é o ·casõ tlpico 
da dívida externa, vamos nos defrontar com 
aquele pensamento protestante, com aquelas 
normas. Mas eles também sabem que têm 
certas coisas que não podem transgredir, e 
se nós não submetemos ou não aceitamos, 
não estamos transgredindo. Acho que, eviden
temente, não vamos entrar como leão, mas 
à medida que o Governo do nosso País tenha 
legitimidade, que não seja uma ditadura de
pendente deles, que eles saibam que aqui se 
instituiu um governo que pode viver sem eles 
e que não quer viver sem eles, querem praticar 
a interdependência, mas não a interdependên
cia contra uma parte, apenas para uma parte, 
vamos sentir isso. O mundo de hoje já não 
é também o mundo que se fez a divida, não 
é o mundo após-guerra. Eu acho que princi
palmente alguém que tenha alguma tradição, 
e quando puderem sentir que há alguém que 
decide, que resolv_e ... em nome desses princí
pios morais que eles tanto invocam Já, eles 
irão ver que o melhor é discutir, o melhor 
é se entender, porque, embora as dificuldades 
sejam muito grandes intenamente~- aqui, seja 
pelo ambiente de cumplicidade, seja também 
pelo próprio vício do nosso raciocínio, do nos
so pensamento, da nossa maneira de concluir 
as coisas, nós sempre ficamos num nível infe-

rior a que temos direito; nós não levantamos 
a cabeça, sempre estamos aceitando certas 
regras, nu!T)a_ idéia de çonformismo. 

Ao concluir, eu gostaria de pedir à Comis
sãO, -de fOrmular aqui uma peqUena sugestão, 
que n_ão diz respeito bem à dívida, mas é uma 
questão conexa. Tudo o que o nosso País tem 
perdido não deixa de representar uma causa 
da dívida, quanto também a uma oportuni
dade de resgatar a dívida, 

Re_cordo-me, Senador, quando estava no 
exílio, num dos primeiros anos do . exílio, li 
na imprensa estr2!ngeira explicações e algu
mas nõtfciãs_Sobre--uma decisão tomada ãqui 
pelo Governador brasileiro, que eu, franca
mente, até hoje, não tive Qcasião de elucidar, 
mas que seria muitO interessante que isso fos
se transformado em números, e que se pudes
se até calcular para ver qual é o prejuízo que 
o Governo brasileiro teve com essa decisão. 

Recordo-m-e de um Certo momento em que, 
quando houve o questionamento por parte 
de De Gaulle na política monetária nortewame
ricana, e também do próprio déficit com que 
os EStados Unidos passaram a conviver, issO, 
naturalmente, trouxe algum mal estar, algu
mas conseqüências, alguns ajustes, por parte 
dos Estados Unidos, Recordo-me que o Go
verno norte-americano tratou de se fortalecer, 
juntar o máximo de ouro possível. Suas dispo
nibilidades não correspondiam à quantidade 
de moeda que ele estava lançando internacio
nalmente, como uma espécie de uma moeda 
de guerra, sem respaldo. 

Como se sabe, o puro foi congelado. Não 
foi preciso o Governo Samey fazer o congela
mento_ do ouro. O ouro foi congelado, depois 
da guerra a trinta e três dólares a onça. N, 
ficou anos e anoS - trinta e três dólares a 
onça. 
-.Umã vez -que sobreveio o regime de 64 e 

ascendeu ao controle da economia, Como 
uma espécie de ditador da economia o Sr. 
Roberto Campos, o Governo brasileiro tomou 
por iniciativa, por sugestão do Sr. Roberto 
Campos, a seguinte -decisão: de entregar ao 
Governo norte-americano, para atender - a 
um apelo dos nossos amigos, os amigos do 
atual governo dos Estados Unidos, frente da
queles questionamentos de De Gaulle. Então, 
o Governo brasileiro resolveu entregar a dispo
nibilidade de ouro que possuí~. em troca de 
letras do Tesouro. Naturalmente, deve ter en
tregue a trinta e três dólares a onça, e recebeu 
letras do Tesouro. E recordo-me de urna de
claração do Sr. Roberto Campos, dizendo: 

-'"Foi uma bOã operação, porque o ouro está 
aí parado, não vale nãda, está tabelado, conge
lado, não muda de preço, não rende juros, 
ria da. A letra do T escuro dos Estados Unidos 
ao menõs rende juros. Isso deve ter sido pelo 
ano de 1966, Por aí, 1967, quem sabe, nias 
houve essa decisão. 

Quanto ci -Goveril.o brasileiro entregou de 
ouro aos EstadOs Unidos? Quãnto possufa? 
Então, é preciso fazer o seguinte cálculo, para 
ver o prejuízo que nos causou. Vamos admitir 
que o GovemObiasile"tro tivesse, por -exemplo, 
500 milhões de dólares em Ouro, Então, entre-

gou esse ouro a trinta e três dólares a onça. 
Rece_ceu letras do T escuro. Quanto tempo fi
cou com essas letras do Tesouro rendendo 
juros, para poder cessai' a rentabilidade da 
operação? 

Em segundo lugar, considerando que o ouw 
ro, logo depois, saltou, saltou para cerca de 
800 dólares a onça, embora depois tenha re
gredido um pouco esse preço, hoje deve estar 
em tomo de 450, 500, por aL Mas o fato é 
que andou por um período bastante apreciável 
à base de 800 dólares a onça. 

Seria interesSante esse cálculo pãra saber
mos qual o prejuízo que causou is_so à econo
mia. Por quê? Um estudante me disse, há pou
cos dias, que pelos cálculos precários que fez 
isso representava cerca de 1/3 da divida exter
na brasileira. O prejuízo que o Brasil teve com 
essa entrega do ouro, calcu]a,ndo os juros des
se capital perdido, admitindo que tivesse colo
cado não 800, mas a um preço mais razoável,_ 
e não tanto quanto o de hoje. É claro que 
a Nação não vai cobrar do Sr. Roberto Cam
pos, mas era preciso saber como uma decisão 
dessa importância, desse vulto foi tomada pelo 
regime, naquela época! Por alguém que conti
nua aí, doutrinando para nós, ditando regras 
para nós? 

Como uma de.cisã.o dessas que trouxe esse 
prejuízo de bilhões e bilhões de dólares para 
a Nação, fica aí, sem sequer ser Iembraêfo, 
até por uma questão cultural, até para que 
nossos -filhos, nossos netos amanhã, frente 
a decisões dess~ tipo, saibam que não podem 
tomá-las. 

Acho que se a Comissão poderia mandar 
os técnicos levantar isso. Lamento que S, ~. 
não esteja presente, mas gostaria muito que 
el~ pydesse deixar ... _ Não s_abia _ q~~ _e~a_ ele 
membro da Comissão, palavra de honra, mas 
-deixo aqui, a idéia, e então, será muito melhor 
que ele próprio venha elucidar, dar esses nú
meros para n6s. Quanto foi que entregamos 
- um País como o nosso - para ver, claro, 
vamos ·resgatar isso? Podemos argumentar, 
podemos arguínentar. Quer dizer, um goverK 
nante que não seja muito convencioilal pode 
dizer. Presidente Bush, será que não daria para 
devolver isso? Foi dado de presente? Como 
é isso? Com esse dinheiro, quero colocar to
das as crianças brasileiras numa escola como 
esta acjui, olha esta bea/tiful schoo/, olhem 
aquL Com esse dinheiro, faço todas iis_-_escolas; 
com esse dinheiro que o Sr. Roberto Campos 
entregou, eu escolarizaria todas as crianças. 
Já imaginOu que maravilha isso? Que -Coisa 
fantástica! Educação é uma coisa formidável. · 

Então, é a meSma coisa, Senador, que ou
tros argumentos paralelos, como o caso do 
procedimento do Brasil com a Inglaterra; por
que, no tempo do Presidente Vargas, conso
lidada a dívida que encontrou na Revolução 
de 1930, e, -dep-óís, pelo que trabãlhou naquele 
período, veio a güerra, o-nosso Pals ficou cre-
dor, o Brasil tomou-se credor das nações c Ter
minOu a guerra, o Brasil era possuidor de granw 
des saldos comerciais. A Inglaterra, particular
mente, era altamente devedora do Brasil. Che-
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gou um certo momento, como os ingleses 
não se pronunciavam, o Brasil organizOu uma 
comiss~o para ir lá tratar c_om o governo de 
Sua Magestade para discutir a dívida. Che
gando lá, foram muito bem recebidos, toma
ram chá, e, fmalmente, o Governo Inglês se 
pronunciou, dizendo: vamos fazer assjm: vo
cês procurem comprar aqui tudo o que pude
rem. O Governo brasileiro queria comprar coi
sas e não conseguia. Queria_ comprar carrii-. 
nhões e não havia caminhões; queria comprar 
locomotivas e não tinha locomotivas; porque 

eni depois da guerra, precisavam para eles 
próprioS. ~ 

Ai, acontece o seguinte: a única coisa que 
havia er& m~téria plástica. Compraram monta· 
nhas de matéria plástica: de ioiô, pente, foram 
vendidos pelo Brasil inteiro montões. Lem~ 
bro~me das monhtanhas de matéria plástica 
que havia nas esquinas, pelo Brasil afora. De _ 
outra parte, disseram: temos lá no Brasil al
guns bens que queremos p{1ssar para vocês. 
Negociaram, assim, as estradas de ferro. E, 

n6s ficamos com as estradas de 'ferro, não 
sei a que preçO, não sei como-é que-foí. mã.S 
ficamos com esse material. Aquela no RiO 
Gremde do SUl e ·a Leopoldina no Rio de Janei
ro. E quanto à outra parte disseram pagamos 
em dinheirO; "o que· sObrar aí, pa"gãienioS -em" 
dinheiro. Vocês têm- que dar tanto de carência 
e vamos pagar. E, eles fiXaram os juros, frxa- -
ram os prazos, e n6s aceitamos. O Sr. Moreira 
Sales está aí, vivo, poderia dar um depoimento~ 
Era isso, companheiros, o que tinha para dizer. 
Muito obrigado. (Palmas) 
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pelos intresses dos pequenos lavradores v_s• é objeto dessa respeitabilidade,' Inclusive 
e dos sem-terra. dessa convocação. O seu depoimento parece 

EstamOs ml!ito preocupados pelo fato um depoimento isento. V. S• aqui não veio 
de que pessoas que se engajaram pelos servir a um capricho ideológico. E é dentro 
direítos dos trabalhadores rurais, peque- dessas considerações que a Relataria tem ai-
nos camponeses e sem-terra sejam gumas pergunas a fazer. 
ameaçados de morte. O caso do assas- Dr. Romeu Tuma, houve um tempo,- V. 
sinato do Sr. Advogado Paulo F_onteles s~ estava ainda na Superinténdência - em 
nos mostra claramente que não só são que se deu um estranho apressamento de um 
feitas ameaças, mas que as ameçadas navio, já na sua gestão na Polícia Federat na-
também estão sendo cumpridas. via que viria da Argentina. iria· para a África 

Sabemos pelos jornais e comunlc~- e teria parado no Brasil apenas para abasteci-
ções pessoais que um grande número menta; foi apreeÍldidÕ e constatou-se que tra-
de bispos, padres, sindicalistas, trabalha- zia um grande carrefiamento de armas. 
dores rurais, camponeses e outros cida- · · Ós J;Omais disseram, por" outro lado, que 
dãos têm sido ameaç_ados de mort~ entre 
eles, Ricardo Rezende, Raimundo GQmes áS armas Sl~ destinavam a lavradores brasi-
da Silva, Pedro Lulz Dalcero e Paulo Ma- leiros. inclusive para defesa de seus interesses 
chado. . _nesses conflitos. Inclusive_ a UDR,já em forma-

Exigimos que o Governo tome todas ----ção, ma:s não juridicamente organizada, esta-
as providêncfas necessárias para que se ria por trás disso. 
assegure. o direitos _à vida e á liberdade · V. S' Prestou juramentO, aliás; nem preci-
da~ peS:soas ameaçadas de morte, e que · ~a chamai" a ateiiÇão 'pata isso -aqui está, 
Sejam punidas, de .acordo com a Justiça, no Senado, um servidor_ qualificado da Nação, 
as Pess.oas que as~ssinam e .seus res- de um setor dos mais difíceis, e gOstaríamos 
pectivos mandantes .. " - qUe V. S' revelasse ·o que sabe a respeito, o 

qiJe o "Nobst6r" veio 'rf!:almente fazer aqui, 
Seguem-se as .ª-ssinaWras, Variam os no- · por que ele veio ao porto, e se realmente havia 

mes. mas o teor é mais ou m.eno~ semelhante. armas e a quem destinava? 
Não deixa de s.er o resultado de um movi-
mento uniforme, mas a veracidade das infor- O SR. ROMEU TOMA-· Primeiramente, 
mações é que me levarl!m, inclusive, a fazer quero agradecer a.s refurênc.ias de V. EX', se-
um pronUnciamento no Senado e a reqUerer não pelo juramento _que aqui fiz, mas perante 
depois, ·esta Comissão Parlamentar _de lnqué- Deus, tomei um compromisso de asswnir mi-
rito com a adesão de diversos Senadores. nha função d~ dt::Iegado, sempre ser leal com 

éomo disso a v. 8' .foi 0 caSo do· Rubem·· ·avetd~&~. Profissfonalmen~ •. procuro dirigir 
. Paiva que teve um certo destaque na impren- · · ô nieil trabalho, pouco ou ~se nada sendo 
' sa, ~e levou essas pessoas a pensarem que influenciã.do. por qualque _tendência _política. 

eu, como Procurador da Justiça Militar, tinha P~sso_ ter m1n_has OO~VJC?Oes pe~oaJS cc:mo 
condições também de. atuar. n~sse setor. E - . CI?~dão, ma"s Ja~~s têm mfl.uencta em mmha 

extraditados para a Argentina e, praticamente, 
uma senama depois, a Justiça daquele País 
õS liberou. -

Isso é, em resumo, o .que posso informar 
a V. Exi' mas; pela "investigação e pela docu
mentação apresentada, wn grupo de merce~ 
nários ia ser utilizado num movimento revolu
cionário numa ilha da América Central. Se V. 
EX" permitir, Sr. Presidente, mando o relatório 
e os mapas que possam comprovar a COnclu
são do inquérito, 

O SR. PRESIDENTE (Odac~ Soares)- A 
ComissãO fiei! aguardando a documentação. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Dr. Tu
ma, que armas eram essas, a quem se destina
vam efetivamente e a quem terminaram por 
ser entregues? 

O SR. ROMEU TUMA - Como eu disse 
a V. Ex', as armas eram d.e Porte pesso81, ti· 
nham alguffiãS: de defesa pessoal, eram pisto
las, outro armamento um pouco mais pesado, 
e o destino seria para um comandante revolu
cionáriO dessa ilha, cujo nome não me o_oorre 
agora. As armas foram entregues, por ordem 
judicial, como é, por lei, aprOvada por este 
CongreSSo, a·o Departamento do Material_6éli
co do Exército. Ele é que coiltróla todo o arma
mento do País. e cujas apreensões são coloca
das à sua .disposição. Estiio Com o comandO 
do Exércitõ Leste, no Rio .de Jan~iro. 

O SR RElATOR (Leite ChaveS)- Sei que 
já faz muito tempo, V. S• talvez não se lembre 
mesmo, mas essas armas, de que origem 
eram, de que fabricação? 

O SR. ROMEU TOMA- Foram adquiridas 
na Aigentiria e as pistolas eraril de fabricação 

_ argentina, se não me .engano. 
elas chegaram, em grande maioria, quando ~VJdade. .. . .. .. . . 
eu já estava no "Senado. y, S• tem conhec:i- ... ___ Ocaso Nobstor ,teveJ.lfllinquentopoUCJal, O SR. R;ElATOR (Leite Chaves) -V. 8' 
mento daquele ·caso e é nisso que quero lhe realmentetransportava armas. Proponho a es-·c i ~ c · 'd · e1 poderia precisar o volume d.as ÇJrmas? Ainda 
Prestar homenagem. ta om. ssao, s~ me 1C?r perm~ o, enVIar r a-

..... d , é 1 d que não fos~e com rigor matemático.-
Lembr6-nle que, quando 0 caso ch~gOu· tóno o 1nqu r to, mais os mapas encanta os 

me às r'nãos e eu resolvi reabri-lo, chamei V. com oS tripulaÍltes. ·Não· me lem~ro, e peço O SR. ROMEU TOMA -·Elas passavam 
s• ao Gabinete aa Procuradoria áeral da Jus- · desculpas, do nome de wna ilha que seria de 100 armas. V. Ex" poderia consultar meu 

·- · tomada por· mercenáiiós Contratados na pró- Delegado; ele que estava com o inquérito. TI-
tiça Müitar e disse que V. 5' era um homem " pria Argentina, onde foram adquirldas essas nh lh d d 100 
que tinha serVido inclusive ao Governo ante· . armas. am metr_a a oras e passavam e ar-

fi mas, não tenho o número exato! P~eço a ele 
rior, mas que era de nossa inteira con ança. Os elementos 'oram presos, tiv" emos duas "d · · d h 6 d I 6-
E · d 1 

1' que prOVI encie, am a, oje, c pia o re at 
pergUttte1seeupo iàcontarcomSua_c:;õa- fugas-naSupen"ntende'nc!·a,emSãoPaulo, · · O· 'ito' · f tu d S . 

C!a no~ mquen 101 e e a o na upennten-
boração, se V . .:;T' tinha condição, entre seus. e aqu,· em Br··"'a- para os Estados Uni"dos, . d" . d B o· rta to , fã il . 
dei d d d a! • al"fi o::nu ene1a e rasu1a, po n , e c consegulf 

ega os, e esignar guem com ql,l 11: ....... m amen"ca·nos·, tivemos· a suspe•,-, que ;.,_ · I 6 · S T ib I~ de I 
I .......... II.G u• oreat no,eo upremo r una ,e ra con-

cação e coragem para instaurar aque e inqué- . iellZlTl" en~ na· o se c·ansegw·u esclarec.er, da ,·n- · d d" ã d · .... cor ou com a extra IÇ o os argentinos que 
rito. E V. S• afirmo~ que Sim e me reseiVou . tradução do maten"al que se~~u para serrar · · s · d · .... seencontravampresosaqwnanossa. upenn-
wna pessoa, epois assassmada, ao que eu as grades, o que foi feito por um funcionário tendência 
soube, que teve aquela iniciativa. da Embaixada americana, e não consegui-

Nenhuma inforinação V. & sonegou. Dt7 -mos. apesar de vários pedidos. que eles fos- O SR. RELATOR (Leite Chaves) - V. S• 
pois, até fiz uma ª"aliação sobre o compor- sem interrogados nos Estados Onidos, visto disse que a fuga, embora não tenha certeza, 
tamento de V. s•, Sr. Superintendente da Polí- que ficou a critério e à vontade desses elemen- . . há indício de que ela foi prOpiciada através 
cia Federal, Romeu Tuma. V. S• serviu neste tos deporem ou não junto .à Polícia Federal; .de instrumentos ·fornecidos por funcionários 
P ' · bad n· · da Embaixada Americana. Foi isso que V. S• ars nas mats contur as s uaçoes, nos ca- que nos interessava, naquela ocasião, objetiva-

d fi · d · d"c disse, consta no.relatório. sos mais i ce1s, aos governos as maiS 11e- mente,~ esclarece( _.;~~_ fuga, para ver se houve 
rentes posições fdeol6glcas. V. S' merece a ou não conivênciã de funciOnários nOSsos. o- SR. ROME(J TUMA - Suspeita. Aliás, 
confiança, mereceu pelo menos .~ ·minha e Houve punições, infelizmente, até com nos-- posso detalhar um pouco porque, na véspera, 
a do País. E descobri que V. S• é um homem so conhecimento; foram, realmente, por des- a Embaixada Americana, como é sua obriga-
que não serve a uma filosofia política. Parece cuido, sem interferência algwna do dinheiro ç:ão, deu assistência aos seus cidadãos. E a 
até exagero, mas V. S• é um dos homens que maldito da corrupção. As arma~ foram apre"en- Polícia Federal, sempre que há um estrangeiro 
serve a este País, serve à sua função, setve elidas e entregues ao Comando do Exérdto, preso, c.ohi.Linfca à Embaixada, que passa a 

~. ~consciência. E não é por outra razão que e os outros que permaneceram presos foram dar assistência. Então, uma funcionária da 
. . - - ""- .. 1 
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Embaixada, uma diplomata, permanentemen
te, ia saber se necessitavam de a1guma coisa 
e levava algum tipo de alimento. E nós acha
mos que a serra que serviu para a fuga foi 
introduzida num desses alimentos. Gostaria 
de corrigir que o inquérito foi feito pela Supe
rintendência do Rio de Janeiro, onde o navio 
foi apreendido, ao largo, pela Polícia Federal 
e pela Marinha brasileira. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- O navio 
apreendido ficou pertencendo ao Pafs? 

O SR. _ROMEU TUMA -- O navio está 
apreendido e a idéia é _ficar com o Concem, 
dentro do que foi aprovado aqui no COngres
so, vai à lid'tãsáõ;e, -se- vendido, os meios 
s_erão revertidos na luta conte~ _n;;trcotrâfico. 
Ele está apreendido e já caiu no perdimento 
para o património nacional. 

O SR. RELATOR (Leite Cbaves) - V .• S• 
tem condições de precisar onde é que estava 
matriculado esse navio, quem era o armador, 
a quem pertencia? 

O SR. ROMEU TUMA - Não tenho esses 
dados, mas o inquérito contém o que faltar, 
procurei esclarecer a_ V. EJçt 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) -Temos 
informações, não oficiais, mas Oficiosas, che-
gadas dos mais variados pontos, não são infor
mações ·recentes, são informàçães de alguns 
meses, de que existe uma espécie de verda
deiro exército. de sjcá._rios.J1"-Nna_z6nia; quer 
dizer, são homens que se contratam para a 
função de matar, são matadores que estão 
a serviço dos_latifundiários, dos proprietários, 
dos uswpadores de terra, a serviço de todas 
essas pessoas a que V. & Se referiu. Então, 
nem sempre eles ficam na mesma cidade, 
mas existem aquelas pessoas que os interme
deiam, que são intermediários dessa faina de 
assassinatos. Se determinado individuo_ quer 
se_apropriar, se apossar de uma gleba ou man
tê-la, fala com aqueles "olhefros" e Contrata -
o número de pessoas que quer. Uns moram 
em Mato Grosso do Sul; outros, em Rondônia, 
Roraima, São Paulo; eles fazem o serviço me- . 
diante recompensa e voltam para as suas ori
gens, nunca usam pessoas do mesmo local. 
Dentro desse critério, uma ·vez, lemos há dois 
anos, a notícia de que um grande contingente 
da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul pediu 
baixa para tratar dessa faina mais rendosa .. 

O que o Sr. tem para nos informar a esse 
respeito? 

O SR. ROMEU TUMA - É claro que as 
mortes que têm ocorrido no campo, consoan
te o Código de Processo Penal, 0?1 sya· grande 
maioria, tem sido acompanhadas pelas Secre
tarias dos Estados que são responsáveis pela 
segurança pública, e um grande número com 
auxílio da Polícia Federal, sempre determina
do pelo Ministério da Justiça. Há comprovaçáo 
da existência de pistoleiros profissionais, aque
les que têm como renda a morte por enco
menda. E, nesse in(jüêrito, eles devem respon
der. 

Sentimos, nas nossas viagens por alguns 
Estados do Nordeste e do Norte- não goSta-

ria de, especificamente, me referir _a eles -, 
aJguns Governadores têm uma preocupação 
muito grande com o compromisso de _polícias 
e de policiais mal formados que se ligam aos 
grupos- de extermínio. Acredíto que caiba a 
esta Comissão, dentro desse processo a que 
se dispõe, esclarecer, tentar esclarecer porque, 
às vezes, as pessoas não contam à policia 
com medo de se envolver, mas contam para 
o jornalista, para o deputado. Provavelmente, 
pOderá esta comissão esclarecer. t\<;:redito 
que, em havendo repercussão interestadual, 
a Polícia Federal, em cima do que foi apurado, 
póderâ abrir um processo largo que tente, pelo 
menos, minimizar a situaçãO. Há, real_mente, 
ptstoleiros profissionais. _ 
· ·TemOS ·uma preocupação muito grande e 

· é nOssa competêilcia, dada por esta Casa, a 
fiscalização das empresas de segurança que, 
munas Vezes, nos assustam quando iicissarãm 
a-se formar na zona rural - essa foge um 
pouco à nossa vigilância, à nossa fisçal_ização 
até pelas distâncias que ocorrem, das nossas 
sedes. Estanlos estritturarldo o setor de fiscali
za_çã--o das empresas de segurança, até em 
razão dessas denúncias que vêm surgindo. 
_6credito_que, com isso, poderemos minimizar 
a situação. 
- Outra coisa qlie está dentro do nosso Pro

jeto já em desenvolvimento - ele teve um 
hiato em razão da proibição da identificação 
criminal, também dentro da Constituição, mas 
hoje nós o estamos a.daptando a nova Consti

-tuição- é a criação do Centro de Informação 
Criminais, interligando t9dos_os Estados-com 
um banco de dados aqui na Polícia Federal. 
Já assiriamos: cerca de 6 convênios e estamos 
em condições de instalar, em 14 Estados, e 
com lsto acompanhar os criminosos que; mui
tas vezes, praticam um delito num Estado e 
moram no_utro. Não constam antecedentes 
quando se vá o registrar e trabaJhar nessas Em
presas de s_egurança. Já tivemos casos graves, 
inclusive um em Salvador, na B_ahia. Isso nos 
tem estimulado a colocar a Informática a servi
ço da segurança pública dos Estados. Porque 
não há como fugir, hoje, de que a Polícia Fede
ral é o ·centro irradiador da tecnologia e do 
know how para as Polícias estaduais. Graças 
a Deus, a Constituição, hoje, faz algumas exi
gências para que as policias sejam bem infor~ 
-madas. Tem ·o- Capítulo "Da Segurança Públi
ca" qae, se for executada ao pé da letra, nos 

· ptoporcionará polícias que irão se afastardes
se tipo de crime. 

O -SR REU\TOR (Leite Chaves) -V. St 
faz uina revelação que nos Surpreende, pelo 
menos a este Relator, nunca o Senado teve 
conh~cimento disso, dessas -enipresas rurais, 
dessas firmas de segurança; elas existem e 
o que é que elas fazem, que tipo de serviço 
prestam""? 

O SR. ROMEU TUMA - As Empresas de 
segurança são protegidas e criadas com base 

·numa Lei - não tenho o número delas, mas 
posso mandar o teor da Lei para esta Comis
são;· elas mais ou menos foram cr_iad<J.s na 
época do terrorismo, com respeito a proteger 
contra os assaltos a Bancos, rotulados como 

expropriações pelos grupos _subv_ertidos e, 
com isso, o Governo, na época, criou empre
sas de segurança para complementar o traba
lho dei Polícia, que se via possibilitada de ape
nas proteger os Bancas, e a razão principal 
era o cidadão. 

Com isso, essas empresas se organizaram, 
havia número limitado especificamente para 
segurança bancária; depois, apareceram as 
empresas de vigilância- essas têm aJargado 
a sua atividade, primeiro para os centros urba
nos - empresas, carros pagadores e outra 
atividades que conduzem numerários: Depois 
dos conflitos s_ociaiS, sentimos que algumas 
delas estão se instalando em mtmic:íplos de 
conflito. Estafl}_Os fazendo um _l~yantame~ 
para saber o número delas, quantos contra
taaos e vigilantes têm, sua atividade na prote
ção de fazendas. Registrado, é claro, o porte 
de arma é controlado pela Secretaría de Segu
rança e já o _Governo do Presidente Samey 
regulamentou o problema do porte de armas. 
Entáo, essa fiscalização tem que ser acentua
da. Já requisitamos ao Governo o aumento 
do efetivo da Polícia Federal, bem como, veí
culos. Hoje, estamos suficientemente. _garan
tidos para execução dessa tarefa, e o problema 
.financeiro que deverá vir numa suplementa
ção. 

O SR. RE!J\TOR (Le~e Chaves)- E essas 
--empresas de segurança rural têm sede no 
campo ou em cidades pequenas, médias? Em 
que regiões elas estavam situadas? 

O $R. ROMEU TQMA --A expr_essâo em
presa rural é uma extensão que rotulei, porque 
são empresas de vigilância e empresas de se
gurança que normaJmente têm sede nas c_api
tais; elas põem os seus núcleos e podem ven-

. der sey_soserviç:os a._ quem solicitar, Po_sso, tam
.bém, trazer a regulamentação da le~ encami
nhar tudo isso n9 bojo de um.~. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) -V. EX' 
disse que tem mais ou menos o número de 
algumas delas - poderia encaminhar as que 
[oram registradas, os nomes? 

O SR ROMEU TUMA- PerfeitoJ 

O SR. RE!J\TOR (Leite Chaves)- De que 
forma essas empresas têm sede no seto"r ru
ral? 

O SR. ROMEU TUMA -Queria deixar claro 
que a autorização de funcionamento é feita 
por um setor do Ministério da-Justiça que exa
mina a documentação da solicitação. São fis
caJizados alguns tópicos pelo setor compe
tente da Polícia Federal, encaminhada ao setor 
do Ministério .da Justiça, que autoriza ou não 
a constituição da empresa. E ela terri a sua 
atividade voltada para a vigilância. Usamos a 
expressão segurança só para proteção bancá
tia, e vigilância, para outras atividades. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Nesse 
setor rural, de que forma elas prestam seiVi
ços?- Prestam serviços a fazendeiros quan· 
do um fazendeiro se sente ameaçado, ou me
c:liante a recompensa mensal, ou pagam por 
fainas? De que forma as fazendas se utilizam 
desse serviço? 
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O SR. ROMEU TUMA- Normalmente, a 
atividade agro-rural é feita através de wna em
presa. [sso é o rotineiro na atividade agrícola 
ou pastoril; é feito através de empresas, até 
por problemas de ordem fiscal. Então, quem 
contrata essa empresa não seria a segurança 
individual do proprietário, mas da empresa. 
Proteção contra o furto de gado, contra a inva
são e outras ativ:idades que preocupam os fa
zendeiros. Eles contratam essas ~mpresas, e 
até en passantaqui referi que esses elementos 
são chamados de jagunços por aqueles que 
pretendam praticar qualquer tipo de ação con
tra a fazenda e, por Isso, são processados na 
forma da lei se extrapolarem a sua atividade 
prevista legalmente. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Mas 
quem é chamado de jagunço? Os invasores 
ou. .. 

O SR. ROMEU lUMA- Não, não! No meu 
depoimento, refiro-me a jagunços, como os 
protetores da fazenda. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- E eles 
ficam em caráter permanente na fazenda, na 
medida das necessidades , em quantidade, 
em contingente, embora recebam remunera
ção da empresa a que servem? 

O SR. ROMEU TUMA- Permanente? 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Sim! 

O SR. ROMEU TUMA- É claro! Se alguém 
contrata é para ser esporádico, dependendo 
do contrato que for assina_do- por transporte 
de valor ou para proteção ao gado. Temos 
segurança para transporte de produtos mine
rais que vêm da zona rural. E uma série de 
atividades que são desenvolvidas por essas 
empresas de vigilância, em substituição a ativi
dade policial, até_ por falta de meios que as 
polícias estaduais não podem oferecer. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) :c:. E onde 
é que a UDR tem influência nessa organlza
ção? Qual é a participação dela, como órgão 
da classe, de proteção, disciplinadora? 

O SR. ROMEU TUMA - A UDR ~ão teria 
influência, pelo menos não é do meu conheci
mento, porque ela é uma entidade que con
grega os proprietários rurais e procura, através 
dos organismos judiciais protegê-los de qual
quer investida ou reivindicação. Ele,_ não tem 
influência no contrato, porque isso é individual 
de cada empresa; cada proprietário tem que 
defmir se necessita ou não da sua segurança, 
e acredito que esta é wna liberdade que lhe 
compete, não sofre interferência da UDR. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Está ain
da no Brasil, uma Comissão composta de Pre
sidentes, de Ordens de Advogados, de várias 
associáções -vi pelos jornais-, com a finali
dade de apurar a morte de advogados, soPre
tudo, de advogados de posseiros, de sindica
tos, de trabalhadores. Essâ-Coinissão esteve 
com V. Ex'? V. Ex' tomou alguma informação? 

O SR. ROMEU TUMA - De janeiro deste 
ano até agora, abril, maio, temos cerca de 
48 ocorrências registradas no campo. Se ne
cessário, depois, encaminharei todos os rela
tórios sobre essas 48 ocorrências. No Estado 
do Pará, com o maior número de oito ocorrên
cias, de janeiro até agora. Tomamos conheci
mento dessa_ corrllssão através dé\_ imprensa. 
Não acredito e nem acho cabível - hoje, é 
um exagero - que membros de Ordens de 
Advogados do exterior venham investigar a 
morte ou qualquer tipo de deüto no Brasil, 
visto que isso é corriPetênda das autoridades 
brasileiras. Provavelmente, vieram em razão 
de que acerca dessas denúncias a que V. Ex' 

_ _s_e referiu, e sobre as quais recebi centenas 
de cartas, será estabelecida a verdade. Fomos 
SolicitadoS pelo Senador Severo Gomes e pelo 
Deputado Plínio Arruda Sampaio a designar 
um Delegado para acompanhar wna Comis
são formada por eles,. com váriãs autoridades; 
não sei se tiveram ou não encontro com essa 
comitiva; pelo que me consta, não passou por 
Brasilia. Estou aguardando relatório que esta 
autoridade vai me fomec~r. Acredito que a 
Comissão, liderada pelo Senador Severo _Go
mes e pelo Deputado Plínio Arruda Sampaio, 
poderá encaminhar a esta Comissão, dados 
importantes coligidos na viagem que realizou 

-na última semana 

O SR. RELATOR (Lefte Chaves) - Houye 
a morte do s~ringueiro Chíco Mendes e, logo 
em seguida, a Policia Federal foi solicitada 
a estar lá. V. 8' até esteve nos trabalhos prelimi
nares. Parece que já houve a apuração e a 
constataç_ão dos criminosos _efetivos. Foram 
aqueles realmente, os autores ou outros fatos 
dessa narureza podem ocorrer naquela região 
ou ·em outras dos seringais? 

O SR. ROMEU TUMA- Bem, os conflitos 
no Acre são dificeis de solução, porque há 
sempre um empate, que é uma expressão que 
aprendi nesta minha viagem, em que os serin
gueiros extrativistas impedem ·o-desmatamen
tO"e faietrl-uiTl acordo com os proprietários 
da área que, provavelmente, queiram transfor
má-la em produção_ agrícola ou pastoril. É difí
cil! Se V. Ex.' leu_ os jornais da semana passada, 
como eu, deve ter tomado muito susto: o Os
marina, o homem que se mantém sob amea
ça permanente, com a segurança de quatro 
policiais militares, foi expulso do seu Sindicato 
por opositores à sua candidatura. Então, V. 
Ex'- toma conhecimento de que a violência 
não é de serlnguekos contra proprie~rio_ de 
terra, mas entre ~les mesmo; quer dizer, o 
opositor cb Osmarino- o_ expulsou do movi
mento e, segundo ele, sob ameaça de revólver, 
e que teria necessidade de fugir num avião 
particUlar da área. 

O procedimento das eleições,_ nesses sindi:
catos, estão sub judice. Houve uma liminar 

. cOriêedida pelo JUiz e;--com istó, me paréce 
que-fÕC suspensa a eleição nesse sindicato. 
V. EX" vê que os conflitos tomam wn caminho -
que, às vezes, nos surpreendeni. 

No caso do Chico Mendes, só nos amargu
rarrios porqué -- mesmo um ·nosso compa
nheiro via, em um relatório que recebeu, em 

que fazem acusações contra a minha pessoa, 
de estar ligado aos proprietários da terra, lá 
no 1\.cre, e ao Delegado, Superintendente, à 
época, por uma série de razões que antece
deram à morte de Chico fo'\endes, não a minh21, 
porque a minhà Participação foi direta·-_:_:_ ali 
houve, infelizmente, uma contraposição do 
Governador à Polícia Federal: S. EX' requisitou 
a Polícia do Estado de São Paulo e tentou, 
através de unfjbrrial, desmoralizar a ação da 
Polícia Federal. Acho que é pai-a esda~eci· 
mento de todos os fatos da morte do Chico 
Mendes. Estão claros, a ação penal está em 
desenvolvimento, acredito que os responsá
veis irão a_juri dentro em breve, mas ainda 
faltam prender mais três elementos que estão 
com mandado de prisão. Acho que é: uma 
responsabilidade moral não só nossa- como 
das autoridades do Estado em que tal fato 
aconteça, para inibir aqueles que pretendam 
resolver, através das armas, ps questões da 
terra. -

Mas,. é difíCil a ação no Acre até pela pOSição 
de conflitos- a área política, a área de traba
lhadores _e a de proprietários de terra. Não 
teria condições, nem psicológicas, de eJlten
der o que acontece naquela região; com o 
processo da abertura da estrada, os interesses 
estranhos aõ interesse na.cional, as pressões 
de várias áreas, acho difícil ba.ver paz por en
quanto em Vários_ setores. V. Ex;l' viu que, nos 
conflitos, a Justiça é precária. E, lá mais precá
ria ainda! 

Recentement~. disseram que fui infeliz ao 
explicar o comportamento de um juiz em Xa
puri onde ocorreu a morte de Chlco Mendes. 
Mas não foi isso! Eu quis apenas demonstrar 
a coragem do juiz em estar presente, dando 
prosseguimento ao processo - e tinha que 
trabalhar com as janelas cobertas, para que 
ninguém soubesse que lá ele se encontrava 
-, para evitar que fosse vt:HmÇI de_ um aten
tado. 

Então, há aqueles que tentam desmoralizar 
as autoridades. Não vejo qual a vantagem de 
alguém, por qualquer razão, tentar desmora
lizar uma autoridade_ que está exercendo sua 
atividade, dizendo que está ligado a esse, liga
do àquele - para mim, é para permanecer 
semPre em aberto um processo. O que quere
mos é_ que se conclua o processo e que os 
responsáveis sejam.çQndenados. 
.. _ Então, esse Juiz trabalha_ de janelas fe_cha
.d~s; o Promotor •. praticamente, não fica na 
cidade, porque á pressão é grande. 

O SR. RELATOR (Leite Chav~s) -:-.Isso, _em 
Xapun'? 

O SR. ROMEU TOMA - Xapuri, Bras~éia. 
Toda essa- região é de conflitos permanentes. 

O SR. RElATOR (Leite Chav~s)- E quem 
faz essa pressão contra o Juiz e contra o PrQ
motor? 

O SR. RO.MEU.ICJMA- Todos os interes
sadOS nOs ÇQi:J.flitos de terras; eles_ têm medo 
dos pistoleiros atrás deles. São- terras-de pe
quenos proprietários, não são os grandes lati
fúndios. A estória que nos contam é que os 
proprietários de grandes latifúndios, não que-
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rem complicação e negociam com os serin
gueiros. Então, esses resolvem o problema 

para que possamos passar a palavra aos Srs. 
Senadores. 

com mais facilidade. _ 
Agora, o pequeno proprietário, que explora ~O SR~ELATOR (Leite Chaves) - Com 

a terra para sua sobrevivência e melhoria de todo o prazer. Mas V. Ex' sabe que estou jun~ 
vida, este enfrenta, a bala, qualquer tentativa gido a um relatório, e não quero que, amanhã, 
de invasão ou qualquer disputa por um peda- venha alguém dizer que o meu relatório foi 
ço de terra. Digo que 0 homem que está arrai- omisso ou falho. Estou aqui atento ao pedido 
gado à terra é como· aquele que quer o ouro: de V. Ex'-, mas estou jungido a essa preocu-
aquele mata pelo ouro e este, pela terra. São pação. 
coisas que estão arraigadas na própria forma- O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares) -
ção do homem da Região. Mas também já está praticamente deliberado, 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares} _ porque depolmentos;como os do Ministro lris 
Rezende, como do Dr. Romeu Tuma Precisam Quero aproveitar essa indagação do Senador ser posteriormente reforçados. S. Ex' inclusive 

Leite Chaves para aditar à pergunta de S. B&. já está convidado a voltar _aqui no- momento 
essa questão do tr_áfico de entorpecentes, na mais oportuno, quando tivermos mais ele-
Região, interfere, influi nesses conflitos de terra mentes específicos sobre a questão. Aliás, 
nessa área da Am_~ôniª_Oçide:ntal, por exem- questão essa Pr<?posta por V. Ex-
pio - Acre, Rondônia, Mato Grosso?· · 

O SR. ROMEU TUMA-Tenho a impressão O SR._ RELATOR (Leite Chaves)- Está cer-
tO. Nós terminaremos. de que sim, Sr. Presidente, porc:tue, à medida 

em que a polícia se vê_voltada para tentar Dr.RomeuTtlmã,queroformularduasper-
minimizar 05 conflitos de terra, 0 crime organi- guntas, uma sobre garimpos e _outra sobre 
zado aproveita 0 espaço para dar encaminha- a questão dos tóxicos no Brasil. Tudo Jsso _ 
mento às suas intençõ.es criminosas. ESsa jungido à violência no_campo. Tem saldo_nos 
área é crítica para toda a Região Norte isto - jomaís, e temos sabido, que de uma_ certa 
é, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, relativa- forma ·setores do governo americano têm in-
mente ao trânsito de drogas. E 0 Brasil é consi- dusive auxiliado o Brasil, especificamente à 
derado, dentro do contexto intemadonal do Polícia Federal, para que ela fique mais rápida 
tráfico e uso de drogas proibidas, como área e habilitada à repressão do contrabando de 
de trânsito por essa proximidade com os paí- tóxiÉ'cos. 

verdade isso? De que forma tem havido ses produtores. Não vejo vinculação entre o 
crime organizado do tráfico e os produtores. essa participação estrangeira através de recur

sos, nessa finalidade? 
O SR. PRESIDI;NT_E (Odaclr Soares)- Ha- O SR. ROMEU TUMA- São convênios in-

veria uma implicação de fortunas decorrentes temacionais bilaterias. Então, temos um con-
de tráfico, na aquisição de fazendas e de pro- vên.io coin 0 Governo americano, em que ele 
priedades,.. nos dá uma verba aprovada pelo Congresso 

O SR. ROMEu TUMA - Não! Isso temos americano, para operações. E estamos com 
aqui nessas regiões... aç:lidqs. policiais da Embaixada dos Estados 

0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)_ ... ~ Unidos, daAJemanha e do Canadá. Aliás, faço 
até com 0 fim de formar laboratórios? ~-um apelo a V. EJcts, que aprovem também para 

a Polícia Federal a reciprocidade, para que 
O SR. ROMEU TUMA - Quanto a isso, possamos ter nesses países, em que haja um 

não tenho dúvidas, Porque essas terras devem adiao policial aqui, um adido policial brasileiro. 
pertencer aos plantadores do Equador, aos 
plantadores da maconha principalmente na OSRREU\TOR(LeiteChaves)-Oconvê-
Rcgião do Vale do São Francisco .. Se não. me nio é feito com·que órgão brasileiro? 
engano, deve ter sldq_g~provada, recentemente, .. O sR.-R.ÕMEU TOMA- T ado o convênio 
a desapropriação para reforma agrária, sem é feito através do Ministério das Relações Exte-
indenização dessas áreas. Normalmente, _riores, sempre, é claro. Por uma deferência 
quem planta diz que a terra não é dele; .tanto . especial, o ltamaraty tem consultado a Polida 
que eles estão destruindo os títulos de proprie~ Federal sobre o interesse, ou não, da aprova
dade e, quando a polícia investe, não se encon- ção de determinados convênios. Mas temos 
tra mais nenhuma documentação a respeito convênios com vários países da América do _ 
da terra -aproveitam-se da ocupação da Polí- Sul, principalmente os_de fronteira para troca _ 
cia, com outra atividade, para darem prosse~ deinformações, operações simultâneas e ou-
guimento a esses plantios. tros dados que sejam importantes no cçmbate 

TemosterrasnoValedoSãoFranciscocom _ à prOdução e ao tráfico de drogas. _ 
irrigação artific_i_al, com produção de três co- Com o americano, especificamente, temos 
lheitas de maconha por ano. E c::jiiéil-Sãbe _ este. Existe um órgão fiScalizador do Departa~ 
se essas terras não_ ~stão sendo financiadas menta de Justiça americana e nosso também, 
para produzir a mandioca em épocas passa- para que a verba seja permanentemente con
das? - ferida e o seu emprego s_empre debaixo de 

O SR. PRESIDENTE:: (Odacir Soar~)- A um planejamento anterior. Não_são grandes 
Presidência queria solicitar ao Senador Leite_ if!l_portândas. -
Chaves, que tem sido abundante e absoluta- __ ~ Que_rn_está ofereceildo hoje d_everâ.vir com 
mente objetivo nas suasjndagações, que pu- uma verba um pouco maior. Mas no último 
desse, com o seu poder de sintese, terminar convênio com os Estados Unidos, o ltamaraty 

insistiu numa cláusula que o Governo ameri
cano foi uin pouco reniterite. Mas aCabou ce

-dendo, porque eles queriam que _a Verba ou 
os meios fornecidos, materiais só" foss_em em
pregados na repressão. O GovernO bras_ileiro 
exigiu que fosse na prevenção e na ~;ecupe
ração de viciados. E hoje, o _último convênio, 
assinado recentemente, prevê estas três impli~ 
cações nas verbas e nos meios_ que forem 
empregados. _ 

Agora, a ONU, através do Departamento de 
Combate_ a_ Drogas - visto_ que esse _é um 
Oagelo universal - resolveu criar um setor 
especializado: INFIDAC, que dotou, no seu pla
no.de_verbas,_cerca de: 1_8 _ _mifuQes de dólares 
em 5 anos, para o Govert:Jo brasileiro. 

O SR. REU\TOR (Leite Chaves)- Quantos 
dólares? 

O SR. ROMEU TUMA - Dezoito milhões 
Para todas as atividades de combate, preven
ção, repressão, recuperação, instrução, prepa
ração de policiais, uma sér_ié_ de atividades, 
que depois se for interesse desta Casa, enca
minharei a cópia de tudo. Esse para a Polícia 
e será em tomo dê 1 milhão_ de dólares por 
ano em 5 anos. Neste~ fiZernos questão -
e foi uma dedsão nossa - nenhum tostão 
em dinheiro. Exigimos que todo esse dinheiro 
viesse em equipamentos especializados. 

Porquê? Porque a ONU pode adquirir mate~ 
rial, em qualquer parte_ do mundo, com isen
ção total de ímpostos. E- cotn isto, podemos 
nos reaparelhar para dar combate eficiente 
ao tráfico de d(Qgas. Nós ~_cebem9s e esta
mos passand_o para o INPE -Instituto Nacio
nal de Pesquisas Espaciais - com quem te
moo wn convênio também assinado há cerca 
de um ano, equipamentos que são neceSsá
rios para o sensoriamente por via satélite, iden
tificação e localização de áreas de plantio de 
drogas proibidas. 

O SR. RELATOR (Leite C:oaves)-Deacor
do com esse convênio, técnicos americanos, 
suecos, canadenses, vêm aqui para ministrar, 
soP certo aspecto~ já que estão mais evoluídos 
acompanhar esse serviço? 

O SR. ROMEU TtiMA. -- Não. O nosso prcl::
blema é a preparação do homem no combate 
ao tráfico de drogas e a sua interdição. Quer 
dizer, é o interrompimento de qualquer fluxo. 
Temos mandado ... agora mesmo chegaram 

. cif:lço policiais da Alemanha, no trabalho de 
adestramento de cães, especializados em 
identificar bagagens que portem drogas. En
tão, a Alemanha nos dá essa oportunidade 
porque eles já conseguiram um avançamento 
melhor. A Alemanha nos tem oferecido o equi-· 
pamento para rastreamento de produtos qui
micos, através de equipamentos que via saté
lite_ conseguem acompanhar os_ @mbores .de 
éter e açetqna. --

O americano prepara homens no trabalho 
de combate direto às ~quadrilhas organizadas 
e, agora, inclusive, estamos pedindo um traba
lho, dentro do_ convêriiã~ çlQ- trabaJho de se~ 
qüeStro de aeronaves que -podenl ser JeJtos 
por traficantes de entorpecentes, e a estrutura 
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americana é bem avançada neste aspecto, -
eles têm uma boa estrutura. 

A própria Receita Federal, através da ESAF, 
está aqui em Brasília, com uma equipe grande 
de fiscais aduaneiros, policfa[s, recebendo au
las de instrutores americanos sobre a conduta 
nas a1fândegas para interdição de drogas, e 
mais o pessoal da receita americana, nos dan
do explicações para identificação da lavagem 
de dinheiro. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Como 
é o nome da organização? 

O SR. ROMEU TUMA - Não, eu é que 
acho que estou sendo prolixo, mas algumas 
das respostas carecem de uma explicação. 

O SR. RELATOR (Lefte Chaves)~ Eu per
gunto: em _1968 eu chegava em Los Angeles, 
e demorou demais para que me fosse dada 
a liberação, fiquei numa fila Um longo tempo, 
e o funcionário me fazia muitas perguntas. 
E eu, no entanto, dizia para ele; "me diga uma 
coisa, não sou inimigo dos Estados Unidos, 
_não estou entre os comunistas, por que razão 
este longo interrogatório?" Ele me dizia: "não, 
é porque os latinos vêm para cá sob o pretexto 
de fazer congresso, e na realidade é que esta
mos cotn 200 mil de vocês, latino-americanos, 
que não voltam mais, ficam por aqui'. Foi 
a resposta que ele me deu. Mas no aeroporto, 

eu estou repassando a v. S· e ser qUe, evidente
mente, haverá: que desmenti-la mas eu recebi 
de fontes bem seguras que há por trás disso, 
também, uma informação dessa natureza. 
Que não há segredo nesses países, hoje, de
mocráticos, que não sejam facilmente aces
-síveis aos próprios serviços de informação 
dessas outras potências e, sobretudo, com o 
pretexto de que, a penetração, através do tráfi
co, é muito mais fácil e que, antes, a facilidade 
era maior acerca de todas as ditaduras milita
res que eram financiadas, inclusiVe, em parte, 
sob convênio militar. 

É esta a pergunta-eu sei que v.s~. eviden
temente, jamais poderia .. -. mas- o que diria a 
esse respelto? - -- - - -

circunstancialmente, me encontrei com um OSR.ROMEUTCJMA-Euachoque,talvez, 
engenheiro, era um alemão, que morara no 21 colocação que fizeram a V. S• poderia ser 
Paraná, me conhecia, e se identificou comigo. um planejamento americano, mas que, aqui, 
Ele pertencia a uma dessas entidades religio- não tem ·sucesso. O Governo americano, atra-
sas, que ficam nos aeroportos para prestar vésdo DEA-DuordReiforçamentandAdnu"-
assistência Ele me conheceu, falou comigo, nistration - pretendeu c_riar dõis escritórios 

O SR ROMEU TUMA - É ESAF, Escola 
de Administração FêlzeÕ.dária, em Brasília, são 
téCnicos americanos que vêm aqui para minis
trar aulas. Nós também somos convidados 
a ir ao exterior. Eu mesnio fui à China Comu
nista, onde fui convidado. eu e o Chefe da 
Policia do FBI, visto com uma abertura -o 

agora recentemente tivemos um quadro dife
rente -mas durante a abertura eJes passaram 
a ter problemas de crime comum, como falsifi
cação de dinheirO, de Travel-check, o tráfico 
de drogas vindo da Birmânia, e aproveitando ... -- e eu perguntei por que razão eles me fizeram no Brasil, além do que eles têm dentro da 

O SR. RElATOR (Leite Chaves) -Isso na 
China Continental? 

O SR. ROMEU TUMA-Isso na China Con
tinental. E lá tivemos reuniões, onde explica
mos o nosso tipo de ativídade, e acho que 
essa troca de informações, esse trabalho das 
polícias internacionais, mesmo através da pró
pria Interpol, organização com a qual há dois 
anos voltamos a nos integrar e isso por todo 
o mundo. Inclusive a própria Academia de Pc
tida. tem oferecido cursos para as polícias de 
outros países, do Haiti, da África, da América 
Latina. Então, acho que isto é importantíssimo 
no desenvolvimento de tecnologias que al
guns países conseguiram avançar mais que 
outros. E como a Medicina. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Diga
mos, com essa ajuda do Governo americano 
se a Polícia Federal tem condições de minis
trar cursos em outros paises da América Lati
na? É isso Dr. Tuma? 

O SR. ROMEO TUMA - Perfeitamente. 
Nem sempre com o recurso do Governo ame
ricano, ou nenhum, porque o Governo ameri~ 
cano tem interesse que a ativldade se volte 
para neutralizar o tráfico para lá, porque eles 
são os grandes consumidores da droga. E 
hoje, até recentemente, eles responsabiliza
vam somente o produtor e i!l área de tráfico. 
Na última reunião que tivemos em Miami, no 
IDEC, a sessão--de encerramento foi presidida 
pelo Presidente Bush, e ele se referiu numa 
frase muito importante, que os usuários não 
podiam ter mais desculpas, porque tinham 
as mãos sujas de, sangue, como os produtores 
e os traficantes. Então, chegou-se à conclusão 
que a pressão consumidora estimula a produ
ção, trazendo um circulo vicioso. 

O SR. RELATOR (Lehe Chaves)- Dr. Tu
ma, estou sob pressão, e V. 8' tem outros 
compromissos, 21 nossa Presidência está nos 
alertando, mas, é uma coisa muito delicada 
.e nem sempre as perguntas ... 

I 

longa indagação. Ele disse: "Senador, deixe- Embaixada americana. Na minha administra-
meveroseupassaporte".Eestavaláamfilha ção não concordei e essa discussãQ vélo __ à 
residência em Londrina - isso em 196& Es- baila, porque nos Estados Unidos o Governo 
sas perguntas não foram por isso. Ele disse: recentemente empOssadO criou a figura do 
''não, o caso· é o seguinte: eles são preocu- "Czar das -DrogaS", um senhor que tem o po-
pados com o tráfico, mas não é o tráfico de der de secretário de estado_ e que cqordena 
maconha, porque a maconha do México é toda a atMdade de combate ao~ de drogas. 
muito melhor e eles não e stão dando muita Estabelecemos, através do convênio e por 
importância. é. o tráfico de entorpecente, que portaria nossa, que qualquer deslocamento 
eles sabem que ele vem, naquela época, da desses eleme!Jtos _porque eles têm que fa-
Bolívia, do Paraguai, vai por Londrina e passa zer contato: informante- o informante ~ pes-
porlá, evoltaàsvezespelo mesmo caminho". soai. 0 Sr. não 0 transfere para ninguérri, por-
E ele me dava essas explicações, naquela épo- que, às vezes, é infiltrado naS--quadrilhas de 
ca em que aqui não havia preocupações. Por tráfico e, então, eles precisam se deslocar de 
outro lado, temos informações ... E. então, isto, uma área a outra, porque ·eles trazem o infor· 
mesmo existindo, não havia maior interferên- mante de fora _ 0 informante daqui e dali 
cia- ria contenção desse tráfico na época ini- para poder identificar um embarque ou uma 
ciante. Depois conversando com pessoas aba- área de produção ou um laboratório, pois a 
6sadas, e essa é a pergunta que ela tem em quadrilha é pelo movimento......, eles movimen-
relação com o caso, até porque, digamos, que, ta:m n1.als de 200 bilhões de dólares/ano com 

- de hora avante, esse interesse se tomou maior, 0 tráfico -de entorpecentes. Este é um tremen-
mas não o interesse americano ou de outras do poder de uma auto-segurança. Então, há 
põtêitcias, exatamente na questão da repres- necessidade de uma infiltração e, hoje, nós 
são ao tráfico, porque há outros interesses. estamos, inclusive, com uma Comissão de seA 

EnqUanton6s-está'll8fnossoboregimemili- -- gUfãffça pública, com o Deputado Miro Tei-
tar aqui no Brasil e em toda a América Latina, xeira, e outros Deputados, estabelecendo al-
o americano tinha fácll acesso a toda a espécie guns sistemas que possam proteger a ação 
de informação. Com a queda das ditaduras, policial que deverá ser a apresentada em breve 
e no regime de relativa democracia em que _ no Congresso. 
vivemos, as informações nem sempre são fá- Mas não acredito que fsso seja possível, esse 
ceis, e eles prestigiam demais ou excebam . tipo de levantamento através da atividade de 
demais essa repressão ao tráfico, porque, sob interdição ou da investigação das tropas. Pc
a alegação de tráfico de que é entorpecência, ·de ria ter na área econômi~a,_talvez no ·aspecto 
qualquer autoridade tem acesso a qualquer de lavagem de dinheiro, mas seria um sus· 
setor e eles l$am ou supervalorizam essa ativi- peito, seria sempre um criminoso. Não vejo 
dade, inclusive com outras finalidades que não çomo informações estratégicas poderiam 
seja especificamente o tráfico. Eles fazem isto transpirar debaixo de uma investigação de en-
- a repressãO - mas nós te_mos certeza de torpecentes: A grande preocupação deles é 
que se os Estados Unidos fossem um pais com o trânsito, não tem outra atividade que 
produtor de entorpecentes como, no passado, p()SSa preocupar o Governo americano. Eles 
houve a Inglaterra, eles não teriam tanto inte- têm tido uma pressão maior sobre o Peru, 
resse. O caso é deles, mas não ·vemos nessa a Colômbia e a Bolívia no aspecto "da extradi-
exacerbação da repressão grande interesse ção, em razão dos grandes líderes do movi-
-para o PaíS e que O uso de entorpecente não mente de drogas internacionais estarem enrai-

1 _ é tão~-exaQeiado. A. -pergi.J.rita-e delicada - - zados nesses países. ~ 

' I 
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V. EX' esteve em Los Angeles. Estive recen
temente em visita a cinco estados americanos, 
inclusive com congressitits discutindo- sobre 
o problema de drogas, e _em Los Angeles eles 
têm - se um dia tivermos oportunidade de 
entrarmos junto no aeroporto - um painel 
interno com várias fotografias de pessoal pre
so, transportando drogas, e uma grande parte 
é de brasileiros. Eles consideram alguns vôos 
como de risco- - como consideramos um 
vôo da Bolívia- então, os passageiros desses 
vôos ... toda a fiscalização não deixa um passa
geiro sem ser fiscalizado nos vôcis de risco. 
Em Los Angeles, hoje, o awnento da crimina
lidade em razão do uso e do tráfico da droga 
aumentou supreendentemente, em 1 ano, em 
mais de 30%. Acredito que a preocupação 
deles com o tráfico é sincera. não teria, pelo 
menos que seja do meu conhecimento, ne
nhuma segunda intenção. 

O SR. RELATOR (Lefte Chaves)- Dr. Tu
ma, uma outra pergunta V. S• falou sobre os 
garimpos. no relacionamento com Os confl_l_tos 
de terra, mas nos tem chegado uma informa
ção de que há um grande contrabando de 
ouro nos garimpos para fora do país, e que 
há muitas delegações estrangeiras de ordem 
eclesiâstica, em determinadas zonas, em edu
cação, da orientação_ desses indivíduos, que 
estariam também vinculadas a essa situação. 
V. S• tem conhecimento de alguma coisa nes
se setor? 

O SR. ROMEU TUMA - Nas viagens que 
fiz, principalmente na região da Calha Norte, 
visitei algumas comunidades dessas que são 
antigas na região que realmente fazem um 
trabalho sadio, que merece todo nosso res
peito em proteção, edu_caç!o e formasção de 
mão-de-obra indígena, através dos trabalhos 
manuais. Vi, se nã.o me engano no "Globo 
Repórter", recentemente, uma missão dessas 
que foi a uma região onde os indios nunca 
tiveram, cantata com os brancos, e uma mi.g.. 
s&o brasileira posteriormente chegou ao local 
e estavam todos doentes, com gripe e proble
mas de vista, em deficiência fisica total e prati
camente à morte. Acho que_ o controle dessas 
organizações internacionais, que de boa ou 
má fé tentam entrar ern regiões que sejam 
de responsabilidade de qualquer organismo 
brasileiro tem que ser reforçado; eles devem 
ser fiscalizados, vigiados e acompanhados. 
Não se pode permitir que em nome de qual
quer objetivo elas possam ingressar enn terri
tótlo brasileiro, não prese!Vando nenhuma ati
tude de segurança para quem vai visitar e de
pois deixam um problema sério para que as 
autoridades brasileiras sejam criticadas. As 
que conheci, as que foram instaladas há 1 O, 
12 anos ria região são sadias. 

Tem os um problema mais grave de invasão 
de terras indígenas em Roraima, onde pratica
mente a cidade nasceu do garimpo; o único 
monwnento que existe_ na cidade ê .Q do ga
rimpeiro. A polícia já, por algumas vezes, no 
Pico da neblina, com a atuação do Exército 
e da Polícia Federal, consegiu retirar os invaso
res sem nenhum conflito; a1i é uma rese!Va 
ecológica do estado, está sob proteção. As 

regiões dos garinwos em Roraima ... hoje se 
invade a venezuela e vice-versa, causando 
conflitos internacionais de disputas, de prisões 
de brasileiros e de venezuelanos, aqui, porque 
o garimpeiro não se preocupa muito com o 
problema de legislação nem de linha de fron
teira, sendo hoje dificílimo retirar os garimpos 
dessa área, em que ascende a mais de 30 
mO, e é onde a sociedade local, o comércio 
e as autoridades não têm nenhum interesse, 
porque a renda advém praticamente dessa ati
vidade. Os índios, em grande maioria, já se 

-associaram_ aos garimpeiros para negociarem 
o produto que saía da sua terra. São coisas 
difícies, são fatos que não foram disciplinados 
e depois para reverter o processo fica muito 
dificil. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
-- Concedo a palavra ao nobre Senador Man

suento de Lavor. 

Justiça providências para que nada aconte-
cesse. ___ --·----

fica difícil, porque se o sujeito tem uma 
briga de ordem pessoal de lá ele levanta, pode 
ser morto ou vir a matar. Esse sujeito passa, 
em tese,_ a estar marcado para morrer. Não 
seria uma organização que está marcando al
guém para morrer, seria em razão de conflitos 
de_ ordem pessoal. Fica dificil Para a Polícia, 
d_entro dessas listas, esclarecer o que realmen
te está marcado em razão de defesa de interes
ses coletivos. Como o caso de Chico Mendes, 
um exemplo que infelizmente acabou aconte
cendo. O conflito foi se generalizando com 
a família do responsável pela morte, e_ um 
dos seus filhos, no depoimento, diz que por 
oito meses o seu pai foi desmoralizado e ele 
não agüentou e resolveu matar o Chico Men
des, que estava sob a proteção dã Polícia. 

Quando se põe alguém sob segurança, 
criando uma amizade de ordem pessoal, eles 
deslexam a seguhdo plano a permanente vigi-

O SR MANSUETO DE LA. \fOR - sf. Presi- lância sobre o_ elemento que está em segu
dente, Srs. Senadores, Dr. Romeu Tuma, na rança. São coisas difíceis, acho que a rotativi
realidade o ilustre Relator esgatou a pauta com dade no aspecto segurança; a responsabili-
seúS questinamentos. Tenho duas perguntas dade do Governo nessa área é importante. 
rápidas, simples para fazer. A primeira sobre Um dos segurança· do Chico Mendes, que não 
a questão da lista "marcados_ para morrer", estava presente no dia do atentado era o seu 
em decorrência de conflitos de terra. ESsa lista próprio irmão. Como manter uma vigilância 
é freqUentemente divulgada, e_como constata permanente se ele está comendo junto, jogan-
o Relator naquelas manifestações decididas do dominó junto, acaba caindo na rotina e 
-até no exterior, em geral essas previs_ões_ocor- . _ perde __ a razão objetiva da segurança, que é 
rem. A polícia Fe_deral tem alguma relação permanente. 
_em mãos de pessoas "marcadas para morrer", V. EJc'S me desculpem, mais essas listas não 
_e quais são os cuidados que estão sendo to- _ .,_-confron~m com a r~alidad~. Est~qs_ aguar-
_m_adqs pela Políca Federal·e Estadual em defe-- ___ dando as respostas do Secretário de Segu-
sa da integridade dessas pessoas. rança. Darei, o responsável pela morte de Chi-

co Mendes, Darei e a família toda também. 
O SR. ROMEU TUMA - Poderia dizer que O _que caracterizou, bem claro, um conflito 

essas pessoas "marcadas para morrer" foram de ordem pessoal, Estimulado? Ta1vez, pelos 
originárias de conflitos dii"etos e pessoais. Pos~ dois lados e acabaram atingindo um homem 
Se dizer que houve uma antevisão desses con- que, em tese, seria um um homem propenso 
Ritos chegarem ao enfrentamento ele ordem ao pacifismo. 
pessoal. Pelo que me lembro, deve haver dois 
ou três casos reais, não mais do que_ isso. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O 
Mas houve uma relação muito grande, entre- Sr. pOder formular novamente a indagação. 
gue ao Sr. Ministro_ da Justiça, que nos enviou, O SR. MANSUETO DE LAVOR ':":":" Apenas 
fil:_emos uma separação por áreas. As listas queria, sem me alongar nem divagar, registrar 
eram: o Sr. Joaquim, de bigode, do bar da a pressão, aqui está o Senador Ney Maranhão 
esquina; o Pedro garimpeiro, um índio tupi- também. Uma grande parte do territódo de 
nambá ... Dificilmente vai s_e saber quem é. Fi- Pernambuco, da área do sertão, que nós repre
zemõ:S- uma triagem nesta lista, dividimos por sentamos. está realmente sob essa ameaça 
Estados, e por o~dem do Mini~tro da Ju~ça de desapropriação, cumprindo um preceito 
encaminham~§ _por ofício a cada Secretário __ constitucional, porque se dedica à produção 
de ~gurança Pública para que se identificas- da maconha e é considerada maior área pro
sem os elementos e fossem ouvidos formal- dutora, nes.se momento._O_ Dr. Romeu Tuma 
mente, parã esclarecer que tipo e as razões tem comparecido lá, mas realmente, é apenas 
das ameaças. Temos recebido pouquíssimas uma observação e sugere certos conflitos 
res~~s_:_ diante do isolamento do homem naquela área 

No Paraná, se não me engano, surgiu telex __ e há agricultores que querem realmente Pli:m
- cartas e recorte de jornais de um_ bispo tar milho, feijão agricultura de subsistência, 
_que estava sob ameaça de morte. Cómo" s-e - -e--são induzidos ãtê- por pessoas que usam 
tratava de uma autoridade eclesiástica, deter- de violência para serem seus colaboradores 
minei que a própria Polícia Federal fosse ouvi- e a polícia quando_ chega na área, então con-
da, mas ele~desmentiu peremptoriamente que funde a todos também. Isso cria uma terrivél 
fivess~ recebido_~ualque_r tipo de ameaça e instabilidade na ár_ea_. cria praticamente um 
estranb.av_a aquela atitude que foi tomada por clirila parecido com aquele do tempo de Lam-
dois v:ereadores. Os dois ver.e:adores foram ou- pião, lá é praticamente o mesnTO território. 
vides~ disseram que_ouviram unla conversa A situação hoje se modernizou-em vários as
e resolveram precipitar junto ao Ministro da pectos, mais em outros não; porque realmen-
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te, de um lado, eles sofrem, essa população 
padfica que tem o_ seu pedacinho de terra 
e que procura \tiver honestamente, piaJ!.tando 
cultura de subsist~ncia, apesar da desass1s~ 
tência do Governo e-da fãJtã de estímulo, ·crimi
noso, muitos não querem- optar pela via da 
produção criminosa de drogas, de entorpe
centes, de macon_h~. 

Mas o meio está induzindo a isso, inclusive-
o pavor que existe, pavor de um lado, dos 
próprios deliqüentes, que_ os obrigam, às ve
zes, até com armas. a colaborarem ou, às ve
zes a silendar, e o pavor da Polícia Federal, 
também que quando chega nivela a todos. 

É uma situação muito dificil, talvez não seja 
o tema desse depoimento, mas tem uma rela-, 
çio afim. Queríarricis--apenas nos manifestar 
como representantes da região. Seria preciso 
que houvesse realm~nte urn_çritérlo c!-~ distin
ção: os elementos que plantam maconha na 
região do São Francisco, sabem muito bem 
como fugir, são muito bem aparelhados têm 
know-how. Agora o pequeno produtor ruraJ 
da área está realmente descoberto totalmente 
e às vezes a policia não sabe distinguir e a 
repressão que- deveria ser para os integrantes 
dessas quadrilhas organizadas, multas vezes 
recai sobre a parte mais fraca desse processo. 

Nós, aqui no CõhgresSo, deveríamos elabo
rw uma regulamentação o ·quanto antes, para 
a grande parte daquelas áreas - tem ilhas 
férteis no rio São Francisco- e quando co
meçar a desapropriação,· para fins realmente 
de reforma agrária, por motivo dessa ilegali
dade no uso da terra, e quando algumas pro
priedades fossem desapropriadas e devida
mente divulgada a implantação dos verdadei
ros agricultores e que querem produzir ali
mentos, eu creio ·que era pedagogicamente 
a melhor medlda de repressão. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O 
Dr. Romeu Tumaem a palavra. 

O SR. ROMEU TUMA - Eu gostaria de 
esclarecer que quando a Polícia Federal co
meçou a fazer as operações de erradicação 
do plantio da maconha, através da região do 
Vale do Rio São Francisco, Pernambuco, Ba
hia, quando fizemos a primeira, que se cha
mou Operação Violeta em razão ·de uma pes-. 
quisa feita vía satélite, surpreendeu-nos o 
montante de plantio de maconha. Realmente, 
foi uma operação com bom resultado na erra
dicação, mas sem objetivar esses aspectos a 
que V. ~ se referiu. 

Posteriormente, com a repercussão da roí
dia, as polídas estaduais da Bahia -e de Per
nambuco passaram a fazer também opera
ções. 

Eu gostaria de deixar claro,- não desmere
cendo essa ação d.,S pOlidaS: eStaduais- que 
nio se confundisse a_operação da Policia Fe
deral que tem feito perni.anentemente auto7 

censura da atividade. Então, temos um ~pec
to importante, que precisa ser visto, é o arren
damento da terra, ·o dolo de quem planta, de 
quem trabalha e a boa fé de quem cedeu 
a terra. 

Eu mesmo, nas duas últimas operações de 
que participei fiquei surpreencUdo e senti uma 
felicidade imensa pela colheita, os produtos 
expo-rtáveis que estão sendo produzidos na
quela região do rio São Francisco com o uso 
da irrigação artificial nesses projetos que o 
Governo tem instalado. Então, não hâ nenhu
ma dificuldade em Se substituir, desde que 
seja- incentivado e assistido, a lavoura crimi
nosa da maconha pela de produtos de su_bsis
tência que têm muito mais segurança e que 
são até eXportáveis. Existe em um ga1pão 
grande, náo lembro a cidade, mas um negócio 
maravilhoso, proclução de melões, melancias 
etc. ·· 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR -Deve ser 
o-centro P~ãdutor de B~lém, deve ter sido Be~ 
lém, São Francisco ou Cabrob6. 

O SR. ROMEU TUMA - Cabrobó. Comi 
ali uma--carne de cabritO, ·o prefeito nos fez. 
homenagem. Quando a Polícia Federal chega 
nestas regiões - s6 Se for para me enganar 
temos sido homenageados pela população 
nas cidades, os policiais têm o cuidado ao 
prender, ao indi~iar ou- processar sempre 
aquele que por fãzão da investigação se con
clui que está em uma atividade dolosa. 

o AQora ãS-óitiffiaS Operações, nós as temos 
feito com o apoio da aeronáutica. Vai o heli
cóptero, faz a verificação, e imediatamerlte os 
policiais estão em-cima-para a detenção dando 
oportunidade aos que realmente estão traba
lhando de se indentificar. Porque é multo mais 
importante ter aqueles que estão de boa fé 
corno testemunha, para tentar convencer o 
Judiciário, do que realmente aquele que é o 
responsáveL que irá para a cadeia e não voltará 
mais para pegar o pequeno produtor ou traba
lhador braçal, que quer ganhar o salário e quer 
sobreviver. 

Nós, permanentemente, temos feito a auto
·censura, após toda a operação são reunidos 
todos os participantes e analisados os fatos 
para que não se cometam injustiças. E qual
quer subsidio que pudermos fornecer, estare-
mos sempre prontos a vir aqui prestar esclare
cimentos pessoais. 

Multo obrigado. 

· OSR.PRESIDE!'ITE(OdacirSoares)-Vou 
passar a palavra ao Senador CariO:S Patrocínio 
do Estado do Tocantins. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, antes de mais nada 
a nossa Congrãtulação ao nobre Senador Oda
-cif Sciates~pcw esta feliz inidativa de ter convi
dado o Superintendente-Geral da Polida Fe
deral, Dr. Romeu Tuma ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O 
convite foi da Comissão. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - ••• para 
prestar esse depoimento altamente significa
tivo e elucldativo, já que o Dr. Romeu Tuma 
não é daqueles homens que se acomodam 
àS informações rec~idas,_ Ele vai in loco cons
tatar os conDitos que, porventura , estejam 
se verificando. 

Sou representante do novo Estado de To;. 
cantins, a minha residência é na cldade de 
Araguaína, que já teve o privilégio de receber 
V. St, como acho que em todas as outras dda
des onde tenha havido algum conflito também 
teve esse mesmo -priVilégio, porque sempre 
vimos a sua presença efetiva. 

Represento o Estado de Tocantins, e especi
ficamente o Bico do Papagaio, aludido por 
V. S• E que talvez seja hoje o ~Qr problema 
fundiário e de conftito de terra no País. 

Resido há vinte anos naquela região e sinto 
a eficácia, a presença da Policia Federal. 

Posso assegurar, sob minha ótica- talvez 
v. s~ tenha mais' demonstratiVos que nós-. 
que os conflitOS diminuíram bastante, pela 
açãõ dO--Getat/~mteriormEmte pelo Incra. As 
terras foram divididas, tituladas, banida aquela 
ó.Jpla titulação e_hoje, praticamente, estamoS, 
não isentos de conflitos, mas já foram bastante 
minimizados. Creio que a Policia Feçleral teve 
um importantíssimo papel nesse setor. 

Tenho recebido, ultimamente, correspon
dência da região onde "se instalará a futura 
capital do Estado de Tocantins - Canelas 
-, onde existe nas cercanias uma aldeia indi
gena dos Xarentes e estou temeroso. de que 
a]i possa haver algum conflito, porque os pos
seiros e proprietários rurais da região rios pe
dem que se: ~ê apenas 8 mil hectares aos 
indios e eles não abrem mão dos 1P mil hecta
res que dizeffi ter direito. Sei _cill_e esse proble
ma é mais afeto à Funai, mas tilmbém a Polícia 
Federal não poderá estar ausente desse possí
vel conflit9. 

Aproveitando o ensejo, gostaria de solicitar 
de V. S• a instalação da Superintendência Re
gional da Polícia Federal no Estado do T ocan
tins, ou s_e iSs.o for _muito demorado que, pelo 
menos, destacasse um delegado com uma 
equipe para que pudéssemos te~ e a presença 
efetiva da Polícia Federal no nosso_novo Es~ 
tado. 

ObseiVei alguns aspectos ® _falta de y. 8' 
e há um fato que gostaria de referir agui. Rece
bi correspondência, exatamente do Bico do 
Papagaio, no decorrer deste mês, comunican
do que urna fazenda com cerca de 35 famílias 
teria sido desapropriada pelo Incra com o 
ac.ordo_dos prOprietários,. mas o Poder Públko, 
o Governo, o Incra, o Ministério da Agricultura 
demora mUito em efetivar ~ssa desapropria
ção, não paga· e agora os proprietários, estão 
Srs. OSvaldo e Sérgio Trovo, solicitando a rein
tegração de posse e as famílias lá estão. Já 
entrei em contato com o Presidente do Incra 
regional de Goiás, com o Secretário do, Mini&
tério da Agricultura, para ver se efetivamos 
de fato essa desapropriação, para que as fanú
lias lá possam viver porque existe o acordo 
entre os posseiros e os fazendeiros. 

GOStaria de discordar de V. s~ quando apre
senta sugestões para minimizar oS problemas 
de conflitos de __ terra quando ai está inserido 
que a titulação de terra deveria ser imediata. 
Tenho experiência de vida naquela região e 
ali assisti a dois processos de colonização: o 
Núcleo Colonial Bernardo Sayão, no Munict
Pio de Arapuema, cOlinas de Goiás, e, poste
riormente, as AgrCNtlas em Altamira, efetivada, 
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se não me engano, pelo Presidente Garrastazu 
Médici. Sinto que todos aqueles proprietários, 
os colonos assentados que receberam o titulo 
de propriedade, acabam por vender as terras 
por preços ·convidativos para os grandes fe
zendeiros que vão chegando com maior poder 
econômico. Há pouco tempo ouvi entrevista 
dos assentados, se náo me engano, de Santa 
Catarina ou do Paraná. Lá eles se cooperam 
e estão todos satisfeitos. Perguntados se gos
tariam de receber o títu1o de propriedade da 
tarra, eles disseram que não, que não interes
sam os títulos para eles, mas tão-somente a 
garantia, o direito de trabalhar a terra enquanto 
ali vivessem com suas famílias. Acredito que 
esse seria o melhor critério, mesmo porque 
se assenta muita gente que não tem vocação 
alguma para trabalhar a terra. 

Gostaría também de solicitar de V. S• se 
tem conhecimento de uma legislação espe~ 
cffica para o crime de pistolagem, porque já 
vi Deputados apresentando projetas de lei nes~ 
se sentido, pelo menos deputados do Estado 
de Goiás. E quais .s!o as medidas tOmadas, 
se já existe essa legislação específica? 

E ainda mais. gostaria de esclarecer um 
episódio do qual V. S• deve ter conhecimento. 
Aconteceu recentemente em minha cidade. 
Quatro prisioneiros da Delegada de Araguaína 
foram solicitados pela Polícia do Estado do 
Pará. O delegaâo entregou os quatro prisio
neiros e eles foram chacinados ainda antes 
de adentrarem o território do Pará. Por um 
discuido, um ·deles fingiu que estava morto, 
depois foi atendido no hospital e disse que 
a Polícia do Pará havia assassinado seus com~ 
panheiros. Não sei se isso se refere à terra 
ou se é problema de vigança entre familias. 
Esse rapaz ·que escapou, posteriormente, foi 
recambiado pela Policia de Araguaínêll, entre
gue novamente à polícia do Estado do pará 
e possivelmente deve ter tido o mesmo destino 
dos outros. 

Gostaria também de perguntar ao SupErin~ 
tendente Romeu Tuma se a Polícia Federal 

· vai participar efetivamenfe do Pfograma Nossa 
Natureza ou se é da alçada única e exclusiva 
do Exército Brasileiro? E pof último, gostaria 
de solicitar de v. S'. não sei se também" e 
afeto à Polícia Federal, resolver esse Problema, 
mas que agissse com muito rigor nesse escân
dalo da Bolsa de Valores porque trata~se de 
um crime que lesa muitos aplicadores e isso 
no Brasil tem que acabar de uma vez por to
das. 

No mais. ratifico minha congratulação a V. 
s~ Por fim, Dr. Romeu TUma, gostaria de saber 
se V. S' parou de fumar e o que fez para conse
guir isso? 

O SR. ROMEU TUMA - Em relação aos 
Xarentes vou mandar a Superintendência veri
ficar o que realmente está acontecendo e 
comprometo-me a remeter um relatório para 
v. Ex' 

Quanto à Superintendência do Estado do 
Tocantins, a nossa preocupação foi encami
nhar ao Ministérioda Justiça que, por sua vez, 
mandou para o Ministério do Pplanejamento 

_para autorizar a criação de três novas Superin-

tendências, que são a do Estado do Tocantins, 
Amapá e Roraima. No Amapá e Roraima tería
mos maior facilidade porque já temos uma 
unidade policial que será transfonnada e hoje 
atrasei-me cinco minutos, porque estava corri
gindo os dados para a criação da Superinten
dência do Estado de Tocantins. Acredito que 
já deve estar agora na Casa Civil, visto que 
o Ministro do Planejamento, há cerca de uma 
semana e meia, teve a gentiJeza de me ligar 
dizendo que concordava com a criação das 
três Superintendências. Mas me antecipei e 
pedi ao Dr. Barros Lima, que é_ o Superin
tendente de Goiás, que acompanhasse de per
to a criação dessa Superintendência e não 
esquecesse do prédio para a nossa unidade. 
A Polícia Federal já operou com a Polícia Militar 
do Estado de Tocantins; estamos sempre à 
disposição e o pessoal da PM diz que eu sou 
padrinho porque a Polícia Militar de Goiás não 
deixou nenhuma viatura com eles. Solicitei ao 
Ministro da Justiça e S. ~ tem ~ido gentil 
em dar prioridade à distribuição de viaturas. 
Aproveitaria até pãra pedir~- se_ V. EJr pudesse, 
para dar um recado. Estive_ agora em Mato 
Grosso do St.~l, arrumei um pouco de armas 
em condições de uso que estão sendo substi
tuídos na polícia Federal, para o Estado de 
Roraima e pedi que lá separassem metade 
que eu queria mandar para o Estado de To
cantins. Então, estou comunicando a V. Ex' 
porque ainda não falei com ninguém a res-
Reito. 

O SR .. CARLOS PATROdNIO -falarei 
amanhã com o Governador do Estado. 

O SR. ROMEU TOMA - Gostaria que V. 
Ex'_ levasse o recado, qUe estou preocupado 
com Tocantins, é realmente, porque, uma re
gião carente, necessitando de uma policia 
bem organizada e com boa estrutwa. Já que 
s~á nova, que seja bem criada. 

V. Ex" perguntou sobre os títulos de ·terras 
em que há uma projeção para o remaneja
mento de trabalhadores. Realmente, quando 
estive no bico do papagaio, não conhecia bem, 
era a primeira operação que fazia quando as
sumi o DPF. Fazia um m~s e eu tinha o traba
lho do Getat. Lá me mostraram uma centena 
de títulos de terras que não haviam sido procu
rados. As pessoas ocupavam as terras, tiravam 
a madeira, vendiam e tranqüilamente iam in
vadir outra área. Mas quando se fala em título 
de propriedade nós raciocinamos naquele que 
quer sobreviver da terra. Então, têm~se que 
criar a consciência como di~e nQ meu depoi
mento _e_ q4e _era uma preocupação do Bispo 
d~:t_lroperatriz e de Marabá. Que o sul tem. 
Quando o gaúcho, o paranaense vai para o 
Nordeste, vai para plantar e produzir produtos 
que lhes dêem sobrevivência e_ lucro. Essa 
foi a idéia. Não quero achar que permanen
temente vamos ter ocupantes de terras que 
estejam sempre· na prática do crime. Há que 
se criar uma consciência. 

Outro fato qUe· V. & fez referência foi ·a -
pistolagem. É um crime comum, é o latro
cínio, o homicídio. O que podemos e as vezes 
se consegue enquadrar, é enquadrando em 

quadrilha, que agrava a pena, o que traz um 
resuJtado bem melhor para a sociedade. 

Não sei como- seria aí, o nosso relator é 
jurista e acho difícil se enquadrar num outro 
delito, no Código Penal, que não seja o homi
cídio e c_om os agravantes naturais. Talvez au
mentar a pena e os agravantes que possam 
advir desse tipo de delito._ Bes normalmente 
estão de atalaia. A vítima não tem nenhuma 
condição de reação. Isso é um agravante. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Nessa 
parte, a agravante decorre do .seguinte: V. Sf 
sabe que se se pega um homem, ele tem 
um potencial. Se usa dois, o potencial não 
é de dois. Se pega dez, é de trezentos homens. 
Aqüi, no Brasil, é o caso dos crimes de quadri
lha, como é da tradição. Os crimes de qua
drilha são terríveis. Cinqüenfa homens podem 
criar um problema na cidade de São Paulo, 
que toda a Polícia de São Paulo não é capaz 
e nem está organizada para isso. 

O SR. ROMEU TOMA- O Código fá prevê 
bando e quadrilha, que temos usado muito. 
Então, mais de três é quadrilha. 

O SR. LEITE CHAVES -A questão, a meu 
ver, não é essa. A questão nova é a da compe- · 
tência, pelo tipo de delito. A quadrilha se des· 
tina à prática de que tipo de delito? 

O SR. ROMEO TOMA - Acho que o fun 
a que se _destina o crime, é qüe teria que ser 
bem enquadrado. 

O SR. LEITE CHAVES- t nessa parte 
que o ConQF~~so pode dar uma contribuição 
muito grande, inclusive à própria ação da Polí
cia Federal, quando, no art. 144, inciso I, co
meça a tratar de competência da Polícia Fede~ 
ral em relação aos crimes interestaduais, que 
tenham repercussão interestadual ou interna
cional. 

O problema maior é de competência, a 
quem cOmpete a repressao, se às polícias es
taduais, como acontece hoje, ou se à Policia 
Federal, como não acontece, exceto nos cri
mes já referidos. 

O SR. ROMEU TCJMA- O Congresso, tam
bém, está preocupado com isso. Comissão 
de Segurança Pública, há uma comissão 
oonstituída de delegados. Inclusive, eles estão 
trabalhando hoje para apresentar um trabalho 
feito na Policia Federal para ser analisado por 
essa comissão, que deve abranger todos esses 
aspectos da policia no combate ao crime orga
nizado. Para mim, isso é crime organizado. 

V. EJcl' me perguntou sobre o Projeto Nossa 
Natureza. Na própria Constituição, no art. 144, 
em um de seus parágrafos, a polícia tem a 
responsabmdade de exercer com exclu5Mda
de as funções de Polícia Judiciária da União. 
Em qualquer atividade que envolve qualquer 
órgão federal, autOmaticamente a Polícia Fe
deral tem que estar ao lado, senão por outra 
açã_o preventiva ou repressiva, pelo menos de 
Polícia Judi<::iáric,t. __ _ _, _ -· 

A Polícia Federal tem convênios assinados 
com a Suframa e com organismos de prote
ção à fauna e à flora nas regiões amazónicas. 
Mesmo na Amazônia Legal, é certo que o nosw 

' 
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so efetivo não corresponde a seis l'!lil ~:to-_ 
mens ... 

O SR RElATOR (LEITE CHAVES) - Civis 
e de atuação ... 

O SR. ROMEU TUMA -Tudo, tudo. Seis 
mil homens. Hoje _estamos ~om autorização 
para 260, que o Presidente autorizou, e es~
mos convocando, na Academia Nacional de 
Polícia. Nossa preocupação é, realmente, em 
áreas inóspitas e de conflitos generalizados, 

. principalmente no campo; -estabelecer um efe
tivo mais condizente com as nossas preocu-
pações. - - --

Sobre o escândalo da Bolsa, ontem de ma
nhã, propus uma reunião com o Procurador
Geral da República e o nosso CoordenadOr_ 
Central Judiciário, que é o nosso Com~Qedor 
e estabeleceu-se àJequisição do inquérito. En- -
tão, por portaria, abrimos um inquérito, desfg
namos um delegado_ especial, que já estâ em 
ação, devendo ouvir os presidentes das duas 
Bolsas, mais a CVM e -o Banco Çentral. porque 
há um mecanismo que deve ter falhado. Não 
acredito que s6 a manipulação possa ser feita 
sem que não houvesse uma omissão, princi
palmente na fiscaliZ?Ição. 

O volwne seria, em princípio, 39 mühões 
de cruzados çlo_ch_~ques sem fundo, mas que, 
segundo informes que recebi, o montante a es
se_ jogo, dessa roleta ascende a 400. Então, 
é moral. O Nahas é um _nome que puxa a 
fila. Não acredito que ~le, sozi[}ho,~possa_ter 
feito toda e~sa jogada de opções. Têm-cOrre
toras, bancos. acredito eu que deva envolver 
responsáVeis pela fiscalização. O Presidente 
da 0/M fala em falta de ética; pode ser falta 
de ética ou fa_lt?l de ~rgonha. - -

OSR. _-_A segunda hipótese é 
a mais viável. 

O SR. RElATOR -(Leite Chaves)-Comb 
o Nahas conseguiu a cidadania brasileira, 
quando el~ já estava condenado pelo crime 
da prata nos Estados Unidos? 

O SR. ROMEU TUMA - Parece que ele 
não estava condenado, mas é uma boel "ídéíà.~ 
Vou pedir o processo, porque ele já está rãdi-:
calizado no Brasil há algum tempo. 

Esse problema do cobre e. da prata, em 
que ele manipulou também na Bolsa foi proi
bido também de operar. Não sei se ele está 
ou não proibido de retomar a.os Estados Uni
dos. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - Ele não 
pode retornar aO$ Estados Unidos. 

O SR. ROMEU TUMA- Mas ele é um joga
dor de _grande porte. 

O SR. RElATOR - (Leite Chaves) - O 
que impressiona é que elE: é umgangster inter
nacional, um homem público, que chega num-
país deste, de tupiniquins, faz o ·que -quer, a 
ponto de ter indicado esse presidente do Ban
co Ceritral, que era empregado dele, quer dizer 
um homem manifestamente a serviço de.le, 
e o que era o anterior presidente da ComiSsão 
d~ Valores Mobiliários. Esse advogado até era 

.um homem qua1ificado, mas era advogado 
dele, colocou esses dois homens em postos
i:::HãVes para fazer tudo isso, como fez naquela 
situação do mercado de futuro o Arnoldo". 

Eram dois homens que estavam a serviço 
dele. 

O SR. ROMEU TOMA- Hoje, devo receber, 
à tarâe, o Dr. JoSé <:arlos- Dias~ como seu 

-adVogado, para saber o embasamento da proi
biçãO da saída dele do País. 

Apérlas- respondi que, a P~incípto seria o 
poder discricioná[jo da Polícia, para evitar que 
ficássemos sem uma apuração correta, caso 
et.?_desejasse sair do País: E se houvesse qual
quer i"edamação, ele poderia entrar com uma 
medida no Poder~J~~id~~io para uma decisão. 

Então vamos ter que enfrentar uina parada 
dura, mas a disposição é bastante grande, é 
a vontade política do Governo, acredito eu, 
pelas ordens que recebi, para esclarecer e, 
se passível,_ colocar todo mundo na cadeia. 

O SR. CARLOS PATROC!NIO- Dr. Romeu 
Ti.tma- , está faltan-do uma última resposta, é 
a d(? dgaJ!O. 

·-O SR. ROMEU TUf1A. - Ah, eu nunca fu
m-e[. 

O SR. o.Ri.OS' PATROC!NiO- O Senhor 
nunca fumou? 

()SR. ROMEU TUMA- Nunca fumei. 

O SR CARLOS.~ÁJROÓJ:j]O : Então, foi 
engano meu. 

01iR. ROMEU TOMA- Nem cigarro de 
· chUchu;-qiJando era garoto. 

O SR. Ci\RbOS.PATROC!NIO- Está bom. 
Multo obrigado. · 

O SR. ROMEU TOMA --:-:-- Graças a Deus. 

. O SR. CARLOS PATROCINiO - Gostaria 
de perguntar ã.o SenadQÍ" ódaCir Soares, sob r~_~ 
a idéia que eU. dei para que fosse convidado 
o Dr. Íris Pedro de Oliveira. 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares) -Já 
está pautado. 

. o SR. RoMEu TUfv\A. .:;___Se o sr. Presidente 
me permitisse, estou com os dados aqui, pcii"
qué a frlirlha _assessoria foi eficiente .... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)
Que_ria apenas pedir ao Senador Leite Chaves 
que recebesse as informações. · 

O SR. ROMEU TOMA-Está aqui. É rápido. 

Em tomo de mü granadas, mais ou menos 
cinqüenta mil cartuchos de 762, 150 fuzis e 
metralhadoras e pistolas em 9 mm, 762, o 
navio é de bandeira panamenha e o coman
dante é Eduardo Gilardoni, argentino. 

O SR. REw\TOR (Leite Chaves)-- E as 
armas de que origem, de que fabricação? 

OSR.ROMEUTUMA-Eramdefabricação 
argentina. 

O SR. RELATOR (i.eite chaves) -Sr. Presi
derlte, peÇo a V. e -qúe'-SOikitasSe ao D_r. 
TUina Cjüé indiCasSe algumas pessoas, para 

que nós, em caso de necessidade, pudésse
mos ouvir e_ que nos fossem úteis em questão 
de infonnação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A 
Presidência vai manter c~_ontato com o Pr. Ro
meu Tuma ness_e sentido e, posteflormente, 
informará a V.&. -

Queria já no término da nQSSa reunião agra
decer__apresença do Dr. Romeu TLima~ e dllei" 
S. s~ que O seu depoimento foi de extrema 
importância, não apenas pela abordagem que 
fez sobre a problemática, objeto desta. CPI, 
como também pelas~ informações adicionais 
que trouxe, acerca de Q_utras questões, que 
são_igualmente relevantes e que, de certa for
ma, interligam-se a questão da violência no 
campa. . . ~ ~ -- -

-A Presidência tem algumas perguntas a fa
zer S. S', mas var encaminhá-las por escrito, 
porque entende que, da resposta a essas per
guntas pode significar uma tomada de posi
ção, inclusive do ponto de vista legislativo des
ta ComissãO, por ocasião da elaboração do 
relatório, do parecer do eminente Senador Lei
te Chaves •.. 

Temos, como me referi há pouco, essa 
questão a_inda _ d~ se_ dispor em lei sobre a_ 
atuaÇão da Polida Federal em infrações cuja 
prática tenha repercussão interestadual ou in
ternacional. 

Temos, também, em tramitação e eu inclu
sive sou o relator-geral do novo Código de 
Processo Penal, onde poderemos, natural
mente ero_deçorrênçia d~ sugestões que pos
samos r&eber, introduzir emendas, discipli
nando de forma mais _adequada, mais mO
derna, mais atual, m_ais á_g~. mais ráP-iâa,- a 
própria atuação da Polícia Federal no campo 
da rePressão dos crimes ligados à sua área 
de competência. _ 

E. S._ S' f~. do ponto específico da nOssa 
Comissão, uma referência muito importante, 
a m~~ ~que repete u111a referência feita aqui, 
também, pelo Ministro Iris Rezende. É _que o 
latifúiid.io está sempre acompanhado _c;(a vio
lência. Então essa afirmação foi muito irnpor
t:.ari.te, ela é importante para os nossos traba
lhos, porque encontramos sempre a violência 
no ·can;po acompanhada do latifúndio e vice
versa. 

Feita essas cc;msi~erações, fica o Dr. Romeu 
Tuma comunicado de que oportunamente, se 
for de interesse desta Comiss~o. será nova
mente convocado para prestar_esclaredm~
tos Çtdicionais, naturalmente em_ decorrência 
de Outras informações qUe Cheguem a esta 
C_orriíSSão Parlamentar de Inquérit_o, qUe posSa 
melhor instituir os nossos trabalhos e, particu
larmente, o relatório e o parecer_ do _ _Senador. 
Leite Chaves, que é 9 re4ftor-geral desta Co
missão. 

Encaminhamos ao Dr. Romeu Tuma·os 
nossO.s aQradecimentos, repetindo que seu 
depoimento -foi de extrema valia para esta Co
missão Parlam~ de Inquérito. 

Muito Obrigado. 
Está encerrada a reunião. 

_(LevBn_ta-se a reuniãó às 12 horas e 
45 rTJinutbs.} -- -~ 
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CCWISsAO TEMPORÁRIA DO CÓDI
GO DE DEFESA DO cONSUMIDOR 

4• Reunião Ordinária. realizada 

em 30 de maio de 1989 

Às dezesseis horas do dia trinta de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
de Reunião da ComisSão de Setviços de Infra
Estrutura, Ala Senador Alexandre Costa, pre
sentes os Senhores Senadores Jutahy Maga
lhães, Presidente; Nelson Wedekin, Dirceu 
Carneiro, Gerson Carnata e Afonso Sancho, 
reúne-se a Comissão TempOrária, para exami
nar o Projeto de Lei do Senado n" 97/89, que 
"dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências". Deixam de .compa
recer, por motivo justificado, os Senhores _Se
nadores José Fogaça, Ruy Bacelar, lram Sarai
va, João Menezes. Alexandre Costa, Carlos De' 
Carli, João Castelo e Mauro Borges. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitu
ra da Ata da reunião anterior, que fOi conside
rada aprovada. O Senhor Presidente comu
nica a seus pares que a presente reunião desti
na-se a ouvir em audiência pública as palestras 
dos Senhores Dr. Luiz Fernando S. Furquim 
de Canipos, Presidente do Conar, e Dr" Eltci 
Maria Checchin Bueno, Representante de En
tidades Privadas no Codecon. Comparecem 
também à reunião os _Se_!lh~e~_ Dr.: I;:~n~_ a: 
Narchi, Diretor-Conar/Sup. CN[)ClJ'IO e Dr. 
Mwillo de Aragão, Diretor Executivo da ANER 
(Associação Nacional de Editores de Revistas). 
Após destacar a carreira pública dos pales
trantes, o Senhor Presidente comunica os pro
cedimentos a serem adotados no uso da pala
vra durante a reunião, frisando o tempo dedi
cado aos oradores inscritos. Em seguida, o 
Senhor presidente convida os Senhores pales
trantes a compor a mesa dos trabalhos, pas
sando a palavra à Dr' Elici Maria Checchin 
Bueno, que agradece o cOnvite feito à Senhora 
Maria Helena Lazarine que, no caso, está repre
sentando, e destaca a importância da partici
pação da Associação Civil nessa elaboração 
do código em defesa do consumidor. Após 
a palestra da citada depoente, o Senhor Presi
dente passa a palavra ao Dr. Luiz Fernando 
S. Furquim de Campos, que ãgiadece o con
vite ,da Comissão formada para análise do fu
turo Código de Defesa do Consumidor e a 
oportunidade de expor pontos de vista da ativi
dade publicitária brasileira. Após o relato apre
sentado pelo Dr. Luís Fernando S. Furquim 
de Campos, o Senfior Presidente franqueia 
a palavra, a quem dela queira fazer uso. Usam 
da mesma, os Senhores Jutahy Magalhães, 
NeJson Wedekin, Gerson Cafnata, Dirceu- Car
neiro e o Senhor Dr. Murillo de _Aragão, Diretor 
Executivo da Aner (Associação Naciorlal de 
Editores de Revistas). Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente, antes de encerrar 
a presente reunião, agradece aos palestrantes 
e visitantes pela magnifica participação tanto 
nos depoimentos quanto nos debates e con
voca os Senhores membros da Comissão para 
a próxima reunião a realizar-se no dia 2 de 
junho próximo, às 1 O: OU horas, na Sala de 
R~união da Comissão de Serviços de lnfra-Es-

tru_tura, Ala Seoado-r Alexandre Costa e deter
mina a mim, Kleber Alcoforado Lacerda, Se
cretário da Comissão Temporária, seja lavrada 
a presente Ata, a qual, lida e aprovada, será 
aSSinada pelo Senhor Presidente, indo à publi
cação juntamente com o apanhamento taqui
gráfico. 

Presidente Jutahy Magalhães. 
Oradores: Elici Maria- Luiz Fernando -o 

Nelson Wedekim -Mwiilo- Gerson Cama ta 
- Dirceu Carneiro. 

OSR PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- . 
Está aberta a reunião. 

-SrS:-Senadores, Srs. Expositores: 
Em primeiro lugar, desejo pedir desculpas 

ao Dr. Furquim e a Dr'! Elici Maria pelo nosso 
atraso; Mas infelizmente nós marcamos esta 
reunião para a tarde durante o plenário do 
Senado e a discussão da Ordem do Dia nos 
fez chegar aqui com atraso indesejado. Então 
nossas escusas por isto: 
_ Mas solicitaria que o Dr. Luiz Fernando Fur
qutni de Campos, Presidente__do Conar, e à 
Dt' Elici Maria Checchin Bueno, representante 
de entidades privadas no Codecon, tomassem 
assento à mesa,_ por favor: (Pausa) 

Tem-ciS aQui o hábito de fazer uma pequena 
introdução por parte dos expositores, a mais 
breve possível, para dar margem posterior
mente às indagações do Relator e dos Srs. 
SenadoreS. Por isso eu daria a palavra inicial
mente a DI"" Elici Maria, que tem preferência. 

A SRA. EUCIMÃRIA- Obrigada. 

Gostaria, eril primeiro lugar, de agradecer 
ao convite, de agradecer ao Presidente pelo 
convite feito_ a Maria Helena Lazarine que, no 
caso, estou aqui representando, vendo a im
portância da participação da Associação Civil 
nessa elaboração do Código em Defesa do 
Consumidor, ao mesmo tempo· cumprimentar 
os Srs. Senadores aqui presentes. E vou tentar 
passar aquilo que tem sido minha experiência 
em defesa do consumidor tanto na área públi
ca quanto na questão de sucessão civil. Temos 
trabalhado muito, digo temos porque venho 
acompanhando Maria Helena-Lazarine, que foi 
Dire,_tora do Procon e durante um certo período 
Delegada Regional da Sunab, em São Paulo. 
Depois disso de todo o envolvimento com o 
setor público entendemos que a defesa do 
consumidor precisava de uma abertura em 
termo,!>! d~_associação civil.·-

Essa experiência de Procon, de Sunab e 
de Ass_octação CIVil agora_ do Ide c, que é o 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 
tem nos mostrado a importância da existência 
de um_ código de defesa ao consumidor. 

Agora, eu gostaria de ir colocando meu pon
to de vista a respeito de uma lei que estabelece 
urna política de defesa do consumidor tam
bém. 

O código, a nosso ver,·' é um ·instrUinen
tallsmo que deve ir além da correção da forma 
ab.Jal de como o mercado opera atualmente. 
Temos a qUestão E:i:Oilômica, que são as ope
rações de mercado, a forma como o mercado 
está operando, as falhas que está se tentando 

suprir do código tal e as fmalidades sociais 
que também esse código deve conter. 

Entre essas finalidades sociais eu coloco 
um probleinal mu!to sério com rdaçiio à falta 
de informação para o consumo. Nós vivemos 
num País- não Podemos esquecer- onde 
nos últimos levantamentos estatísticos têm 
demonstrado que peJo menos 40% da popu
lação brasileira, tão pouco tem acesso ao con
sumo das necessidades básicas._ É nesta parte 
que encaixo as questões, as finalidades so
ciais, de um c&liQodedefesado consunúdor. 

Vemos que é importante levantarmos, pri
meiro, essa problemáticas existentes e en
quanto a situação civil nos está muito mais 
próxima, pois, realmente, existe essa proble. 
mática da falta de informação adequada para 
o consumo; o acesso ineficiente à justiça e 
ao organismo judiciário; a falta de representa
tividade dos consumidores, enquanto sede. 
dade organizada; as questões de.saúde e segu~ 
rança que o código está vindo a abordar. E 
inclusive ressaltamos que o código se ateve, 
entre os direitos básicos do consumidor, a 
colocar a questão dos serviços públicos que 
devem ser eficazmente prestados. Esse é um 
lado, então, em que na nossa vivência em 
defesa do consumidor percebemos que os 
organismos públicos, os serviços públ!cos 
mesmos os concesionários lesão um tanto 
qual)to a.~ empresas privadas. 

Vejo que devemos estar diante de um Códi
go de Defesa d_o Consumidor olhando o con
sumidor sob duas formas: uma delas é o con
sumidor informado que quer a defesa dos 
seus direitos económicos e outro é o menos 
instruído, o que ele quer é o acesso ao direito 
de consumo adequado para que supra as ne
cessidades básicas. E aí ele vai esbarrar então 
nessa problemática: da falta de inforamção, 
de pouco aceSso à justiça e as práticas abu
sivas no mercado. 

Eu vejo que o código deve dar instrumentos 
para a criação de programas de educação e 
sistemas de informação inteligíveis ao consu· 
midor para que se c_onscientize dos seus direi· 
tos. Porque nós somos vítima de uma recente 
Constituição promulgada aonde vimos ressal
tar-em artigos e incisos a importância do valor 
da cidadania e conhecimento de direitos. En~ 
tão acho que esse trabalho de educação e 
informação para o consumidor é um passo 
nU:rnero um para a coriscienüzação dos direi· 
tos e para a utilização desse código, desse 
instrumerito legal. 

Eu queria ressaltar alguns aspectos positi
vos dO Projeto do Senador Jutahy Magalhães, 
que seria a definição _abrangente, a forma 
abrangente como foi definido o consumidor. 
É muito importante que se defina de fonna 
abrangente o que é o consumidor. Os direitos 
básicos, não é? Faz uma reprodução muito 
fiel as diretrizes da ONU. Não sei se posso 
me estender agora sobre as diretrizes ou não 
há a necessidade porque isso é de conhe:
cimento. 

A necessidade da existência do código já 
está aí há algum tempo. Mas vejo que a ONU, 
em 95, através de uma assembléia geral, con
vocada pelo Conselho Económico Social, ela-
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borou as diretriz;es básicas para a defesa do 
consumidor, aonde colocam os direitos bási· 
cos que os governos que participam da ONU 
deveriam seguir: as metas básicas. E eu perce· 
bo que os direitos básicos, que constam aqui 
do projeto, estão sendo fiéis a essa solicitaçãO 
da ONU, essas diretrizes. 

Existe um aspecto importante também que 
é sobre a questão da responsabilidade objetiva 
do fabricante, do produtor. Temos que elogiar 
o tratamento dado aos contratos de adesão. 
Até o momento em que-:- estamos aqui diãn
te desse Código em Defesado do Consu
midor - se apregoava a vontade das partes 
no contrato, coisa em que na nossa sociedade 
em que a produção é em massa e a contra
tação é em massa o consumidor está sempre 
diante de um contrato de adesão, nada mais 
onde existe a manifestação de vontade de uma 
das partes. · 

A manifestação de vontade se reswne em 
querer ou não aderir. Então, gostria de el~giar 
muito o cuidado de ter sido colocado isso 
no Código de Defesa do Consumidor. 

Uma questão que gostaria de ressaltar, diz 
respeito às entidades civis de defesa do consu
midor, para que elas pudessem entrar em jufzo 
na defesa do direito difuso, -coletivo e indivi
dual. E aí ressaltando mais ainda um item 
que faz parte do projeto do ·Senador Jutahy 
Magalhães que ê a dispensa da autorização 
da assembléia, dos sócios. Porque isso tem~ 
nós já deparamos, o IDEC deparou em algu
mas situações caril uma problemática desse 
tipo. Quer c;l.izer, o juiz não aceitou. Disse-nos 
que s6 poderíamos ali estar representando os 
nossos associado.s 'diante d.e _uma assembléia 
de sócios que aprOvasse·. b que é pratica
mente inviável, porque considerando que o 
IDEC tem 400 sócios "fundadores, entre os 
outros colaboradores acredito que as outras_ 
associações são diferentes, reunir-se tudo isso 
para às vezes, entrar com um mandado de 
segurança, solicitando uma liminar, uma 
questão emergente, inviabaiza todo o proces
so, então acho fundamental, que se dispense 
a autorização da assembléia. Aqui eu queria 
colocar algumas reivindicações, questões que 
eu acho que deveriam constar do Código de 
Defesa do Consumidor. Quando eu falo de 
informação e educação, existem em dois 
níveis: a formal e a informal A informa-i é aque
la feita através dos 'l)leios de comunicação, 
ub1izando a mídia impressa e eletrôrria, seria 
na verdade, campanhas de informação e edu
cação para a popu1ação sobre os direitos do 
consumidor. Quanto à educação formal pode
mos dizer que é aquela dada na própria escola. 
Acho que o Código de Defesa do Consumidor 
vai ser bem utilizado, desde que se crie o ç;i_da
dão com a consciência de que ele é consu
midor de uma coisa ou de outra; ele é consu
midor do meio ambiente, consumidor em 
qualquer momento. É muito importante que 
faça parte do código a questão da educar;ão 
formal nos ênsinos de l e II grau. 

Gostaria também de colocar uma reivindi
cação que seria uma verba da União, do Esta
do e do Mun_lcípio, que seja verba específica 
para programas de informação e educar;ão 

do consumidor através desses meios de co
municação, elaboração de c:.artj!has. Poderiam 
colOCar a educaçãO formal também nas uni
versidades, porque vejo pelo meno_s na minha 
área, sou adovagada, que leitura das leis nunca 
parte do ponto de vista do consumidor de 
produtos ou de bens e do consumidor das 
leis, a Visão é sempre empresarial e não acho 
que deva deixar de ser empresarial, mas a 
lei também tem que ser elaborada tendo em 
vista o consumidor. 

Em Suma.---é -maiS- oU inenos isto Que teria 
q!Je colocar. G<isf.al'ia de fortalecer no projeto 
do c6clfgo algumas outras Coisas, alguns ou
tros detalhes, mas acho que podem ser apre
sentadas como- emendas, ou coisas desse ti
po.-Vejo só que existe uma importância multo 
grande, estou representando uma associação 
civil de defesa do consuinidor e que são pou
quíssimas no Brasil, e tenho certeza que o 
consumidot. a população se não organizada, 
se não se criar mecanismos e fórmulas que 
a população se organize e a criação de entida
des de defesa do. consumidor no âmbito civil, 
acho que iremos caminhar muito pouco com 
o código, ou qualquer outro instrwnento legal 
na mão. Acho importantíssimo o Código de 
Defesa do ConSumidor, poderia até já está 
em vigência, mas é importante ressaltar que 
a questão da informação e da educação têm 
que andar juntas, porque é a coll~ciência do 
consumidor, temos que criar essa c;onsciEID
tíiãÇão. Acho que esse papel deveria ser da 
União, Estados e Municipios, órgãos públicos 
~--defesa do consumidor, mas acho que se 
o cõrisufn.Mor não estiver organizado nas pró
prias _associações para ter a sua repfesenta
tivldade e poderem ser ouvidos pelos Poderes 
Legislativo e outros, o código pode passar até 
a ser uma lei como tantas_outras- que coroo 
se costuma dizer - _lei morfu. Acho que é 
um instrumento Importantíssimo para o con
sumidor, mas tem-se que trabalhar muito essa 
questão da informação e da cotlscientização 
para que seja um código utilizado de uma 
forma não conflitante, a fim de que o consLJ
midor tivesse o código como uma questão 
preventiva, ou seja, o código seria uma preven· 
ção para os abusos praticados. O que- acho 
importante é que o códi9o não seja um instru
mento a ser aplicavél quanto às sanções pe
nais, administrativas, que o -corisi.!rhidor visse 
que_ o fornecedor-ou o comerciante vai obter 
.,_quela sanção se ocorrer o dano ou se ele 
for lesado. Importante que ele sail?a como não 
ser lesado. 

Em suma é mais_ ou menos. isso que eu 
deveria colocar, se estiver faltando alguma coi
sa, fico à disposição de V. Ex' -

. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalháes)
Agradeço a Senhqra e no decoJifer dos traba
lhos áTQumas perguntas poderão ser encami~ 
nhadas a fim __ de s_e complementar alguma, 
dúvida que tenha_ ficado no eSpírito do Srs. 
Senadores e transfiro os cumprimentos pelo 
Código que apresentei, o Projeto de Lei, que 
õ que fiz foi praticamente copiar o projeto de 
ufua Comissão criada pelo Ministério da Justi
ça, pela apresentação de um anteprojeto. En-

tão o que eu apresentei foi, não digo uma 
cópia porque fiz algumas modificações, mas 
quase que uma cópia, então transmito àquela 
Comissão os parabéns de V. E?! 

Agora gostaria de ouvir _o nosso outro expo-
sitor. --

O SENHOR LOIZ fERNANDO '-Sr. Presi· 
dente Srs, senadores, meus Senhores e· nlí
nhas Senh_oias.._ hQnra-nos o convite formu
lado pelo Senador Juatahy Magalhães, Presi
dente desta_Comissão, especialmente forma-
da para anáUse do futu(o Código de De[esa 
do consumidor, para expor pontos de viSta 
da atividade publicitária brasileira a respeito 
dos projetas que tramitarn p_elo Congresso 
Nacional e que visam a implementar o coman
do constitucionãl do art. 48 das Dis(;losições 
TransítOrias da Carta Mag_n,_a. 

Dirijo-me aos Senhores e Se'nhoras na qua
lidade de Presidente do Conselho Nacional 
de Auto-r_egularnentação Publicitária _(Conar), 
entidade criada e mantida pela OOrri.unldade 
da propaganda comercial brasileira, a fun ·de 
soberanl'!mente gerir a aplicação do__ C6cligo 
Brasileiro de Auto-regulamentação PUblicitá
ria. 

Gostaria ele contar para os Senhores do ini
cio do nosso Código e do- infcio do Conselho 
Gestor desse Código. . 

Ern 1978 _a comunidade 9211 comunicação, 
no Brasil, se assust;ava e ao mesmo tempo 
se apercebia da necessidade de que a propa
ganda _cri_as_se o seu próprio Código e se assus
ta:ya_ c~~ _a_inidativa qu~ se desenvolvia princJ
palmente aqUi em Brasília, entre os Srs. SeÓ;i
dores e Deputados várias propostas, de várioS 
anteprojetos e projetas de lei, procurando limi
tar, ou determinar ou definir algumas raias, 
onde a indústria da comuniçaçã~ e a propa
ganda pudesse se colocar. Foidura11t~ 9 Çiq.. 
vemo Figueiredo formada uma ComJssão ln
terministerial_ com participação do Ministro da 
Comunicaç~o_ J3ocial, o_ então Ministro Said 
Farah, o Ministro_ d.a CÕmunlçação, Haroldo 
de Matos, o Ministro da Indústria e do Comér
cio Camillo Pena e com a participação de algu
mas entidades da indústria da comunicação, 
como Associação Brasileira das Emissoras de 
Rádio e Televisão, AssociaÇão BraSileira de 
Anunciantes, a_qual eu presidia naquela époCci, 
a Associação Brasileira das .f'._gências de Pro
pagandas e algumas outras entidades. O ca- _ 
minha natural ou o estuário dessa Comissão 
era a busca de uma grande lei que viesse 
a reger os neg6ciciS da comunicação do 
País. Isso assustqu, creio, bastante a iniciativa 
privada que_ achava que, seguindo alguns mo
delos que ~am se desenvolvendo no He
misfério Norte, principalmente na Europa e 
basicamente na Inglaterra se mostrava_ bas
tante suficiente e eficiente dentro da autoges
tão. 

Em 1978, ainda aconteci,a em São Paulo 
o lll Congresso Brasileiro de_ Propaganda, 
quando foi aprovado um código de ética que 
ê a base do código que nós muitas vezes con
fundirri.aS·com o C'Onar e Conselho. Erri 1980 
foi dado o formato jurídico p_ara esse Conselho 
para que fosse aplicador do código. O Conar 



_;lO Sábado 1' DL:\RJO DO CONGRESSO NAàONAL-(Seção D-Suplem~_nlfl) Julho de 1989 

foi fundado enquanto Conselho por essas três 
associações que mencionei inicialmente mais 
ANER que é a Associação Nacional de Edito
res de Revistas a ANJ que é a Associação 
Nacional de Jamais e a central de outdoor. 

O que vem a ser o Código de Auto-Regula
mentação Publicitária? Ele procura fazer da 
propaganda um instrumento útil para o desen
volvimento social, econômic-o e até político 
no nosso País, um desenvolvimento de toda 
a nossa sociedade, desenvolvimento do nosso 
povo. Fazendo o_u tentando escoimar da pro
paganda ou da publicação aquilo que nos in
comoda aquilo que não nos envaidece aquilo 
que nos prejudica sobre maneira a cada um 
de nós enquanto_ser humano, enquanto pro
fissional, enquanto membro dessa sociedade. 

O nosso código que os senhores têm em 
mãos, neste momento, ele faJa e trata muito 
fortemente da verdade da propaganda; ele tem 
artigos que se referem e limitam a propaganda 
do áJcool a propaganda do rumo, medlcamen~ 
to agrotóx:ico, tratamento de saúde e tem.aJgu~ 
ma coisa que talvez seja mais interessante que 
eu gostaria de remeter a atenção dos senhores 
para esses artigos que é a propaganda voltada 
para criança, a propaganda dirigida à mulher 
ou à mulher quando tratado pela propaganda, 
evitando~ se apresentar a ro.ulher como um ob~ 
jeto na propaganda, coisa qiie ocorreu não 
só no nosso País como em vários países do 
mundo. Nosso código trata da ecologia, trata 
da educação, trata de segurança, ele é bas~ 
tante amplo como os senhores podem ver 
e ao mesmo tempo é um instrumento ou um 
e1enco de normas um elenco dinâmico. Ele 
tem sofrido através dos anos urri aprimora
mento eu diria e tem procurado sempre se 
adaptar às neçessldades da sociedade bra~ 
sileira. 

Ao assumir a Presidência do Coilar em julho 
ou agosto do ano passado, eu coloquei quase 
como minha grande bandeira a abertura do 
código e incentivo a toda a sociedade a todos 
os segmentos da sociedade brasileira para que 
remetão sempre sua contribuição ao nosso 
códígo. 

Como é que trabalhamos, como é-que nós 
agimos? o canar basicamente é formado por 
três ou quatro grandes partes da propaganda 
que são as agências de propaganda, veículos 
de comunicação os anunciantes e alguns se~ 
tores de fornecedores de serviço-para a indús~ 
tria da comunicação. São essas entidades 
aquelas nomeadas por mim inciaJmente que 
são gestoras do conselho e apltcadoras do 
código. O Conar tem hoje três câmaras de 
julgamento ou de apreciação dessas normas 
de procecümentos e dessa coletânea de arti
gos e de ética. As campanhas de propaganda 
ou peças avulsas são analisadas e levadas a 
julgamento ou à apreciação do Cariar por 
, iniciativa do consumidor, por iniciativas do_ 
membro do Conar ou, ainda, por iniciativa de 
autoridades Senadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais membros do Executivo, 
orgão do Governo Federal Podem denunciar 
ou solicitar a apreciação do Conar. 

Essas campanhas ou peças de propaganda 
.E:odem sofrer JllUdanças por determinação ·do 

Conar; elas podem ter a sua vinculação sus~ 
pensa pelo Comar e, em caso de desobediên- . 
cia, coisa rara de acontecer, pode o Comar 
fazer uma divuJgação pública do desacato 

a sua det~rminação. 
Om aspecto importante que se coloca e que 

se questiona é de o C:Omar não ter força de 
lei ou poder de polícia. Mas ele tem algo muito 
maior- que é a adesão das partes da propa~ 
ganda. Enquanto veículos de comissão, en
quanto que os anunciantes, enquanto que as 
agências de propaganda queiram e tenham 
acatado as determinações do Conar, ele aca~ 
ba trancedendo ou estando até acima de, mui~ 
tas vezes, normas ou determinações vindas 
de governos, vamos assim chamar de uma 
forma genérica, porque há vontade desse s~ 
guimento que iss_o ocorra. 

E quando é que Ocorre ã divulgação públi
ca? Eu diria qu_e formam muito poucas as 
vezes em que as nossas determinações não 
foram recebidas, não foram acolhidas, por 
quê? Porque existe também a pseudoanun
ciante ou pseudo~agência de propaganda. Aí, 
n6s não temos controle. Mas todas aquelas 
organizações bastante bem estruturadas, ou 
bastante profissionais fazem parte do Comar,
acatam e sustentam as decisões do Comar. 
Vez ou outra, um anunciante de fundo de quin
tal desobedece o Comar, mascara os seus 
anúncios, faz ligeiras maquiagens, mudando 
os anúncios e, quando nos apercebemos dis
so, levamos então, à divulgação pública. 

O que é que tem de interessante nesse parti~ 

1
cular da formação do Conar, de ser aJgo fruto 
;de iniciativa privada, de gestão, de autoregula
mentação desse segmento chamado indústria 
da cõmunicação. Eu tenho visto, em alguns 
países do mundo, florescer, vicejar, com gran~ 
de força, as NGO, corria- são chamadas no 
hemisfério norte, õu sejam, as nem governe· 
ment Organization. Eu me_ sei1tiria um pouco 
desconfOrtável tratando desse assunto, mas 
vejo alguns semblantes simpáticos a minha 
volta e vou me permitir fazer algumas conside
ratões a respeito. 

O descr_édito_ Pelo Governo a gente, vez ou 
outra, acha que ocorre só nos países em de
senvolvimento ou nos paises da América Lati
na. Mas o de$_crédito ao Governo, ao Executivo 
ocorre em todos os países do mundo e acho 
que isso existe em uma proporção; se um -
país tem o seu povo em um determinado nível 
de vida, um país mais desenvolvido tem o 
seu povo em i.m'i nicho um pouco superior. 
Se esse paíS que está no nível um_ pouco abai~ 
xo tem o seu governo nessa posição, o país 
mais desenvolvido também tem o seu governo 
em uma posição maior. Se estivéssemos aqui 
fazenP-o uma apreciação de uma Margaret 
Thatcher, talvez, nós pudéssemos, dependen
c;lQ __ ela_ n_Qss,a_coloração política, ficar fascina
dos com o seu desempenho, enquanto 1 ~ Mi
nistra. Mas, com certeza, nós encontramos, 
na lngl~temi, grande parte da população que 
contesta a sua quaJidade de Governo, achando 
que a sociedade, hoje, não deve depender tão 
fortemente do Governo; que tem certos mo
mentos em que a sociedade pode se erga-

nizar, se auto~organizar. Então, é nesse mo~ 
menta que eu coloco, como tem surgido e 
tem vicejado, COrri grande vigor, aquilo que 
são _chamadas as organizações não governa
mentais. Essa é uma idéia que eu espero que 
não conflite muito com o ideário político dos 
Srs. Senadores. Mas eu acho que temos que 
enquanto Brasil, ten~r fazer frutificar, ou levar 
essa idéia para várias partes da nossa Popula
ção, para várias partes da nossa sociedade, 
tentando fazer com que_as pess_oas_s~ unam, 
com que as pessoas se organizem, com que 
as pessoas não sejam tão dependentes de Go~ 
vemo, porque, ainda nessa correlação de país 
desenvolvido e país em desenvolvimento, eu 
acredito que o Brasil, independente do Gover
no que teve ontem ou que tem hoje e que 
terá amanhã, ele sempre será carente, sempre 
necessitará de grandes esforços, de -grandes 
investimentos, de grandes recursos e se-aso
ciedade, se os Srs. Senadores e os Srs. Depu~ 
tados, através da sua iniciativa política, da sua 
ação política, puderem levar essa idéia, para 
que o povo, o_ homem da rua, se organize 
e se crie uma atmosfera de estruturação da 
sociedade, eu acho que poderemos resolver 
grande parte das nossas mazelas, das nossas 
dificuldades._ Eu tenho visto várias iniciativas, 
tanto do Executivo corno do Congresso, -quer 
seja do Senado, quer seja da Câmara, com 
um certo receio, porque, _se o Conar, como 
uma organização não governamental, não fez 
um trabaJho ótimo, com certeza, ele_ fez um 
trabalho bom e falo isto com uma certa tran~ 
qüilidade, na medida em que não- çonipletei 
um ano à frente do Conar e nove anos outros 
foram da gestão de _outra Diretoria, mas, se 
o Conar não fez um trabalho- ótiino, fez um 
trabalh~ bom; Eu acho que esse trabalho que 
o Conar vein desenvolvendo de auto-regula
mentação, de autogestão, poderá ser levado, 
ou deveria ser levado- e eu tenho sido convi~ 
dado a proferir palestras em ·outros setores, 
em outras áreas deste País, para dar esse 
exemplo e dizer como é que essas coisas 
acontecem, como é que se organizam uma 
organização não governamentaL Então, o 
meu receio, a minha dúvida é de que alguns 
dos projetes de lei, que correm dentro do Se
nado e da Câmara Federal, parecem que to~ 
lhem um pou-co esses movimentos desse tipo 
de organização. 

Eu tenho aqui algumas observações sobre 
vários desses projetes e que vou me permitir 
seguir um pouco; -aqui, o meu roteiro, porqUe 
o nosso tema, aqui, é o tratamento a ser confe
rido à oferta e à publicidade, dentro do Código 
de Defesa do Consumidor que V. Ex"s votarão, 
cohforme o mandamento constitucional. Eu 
espero, sinceramente, poder contribuir para 
que esse dia se tome de capital importância 
no desenrolar desse_ processo legislativo. O 
fato em -si de o Sr. Presidente _da Comissão 
haver convidado o segmento publicitário, à 
nossa participação, revela, desde logo, o espí
rito que anima a todos aqui presentes- discu
tir, democraticamente, o assunto, antes que 
ele seja votado e, assim, possa representar 
o que de melhor se __ encontrou· para dispor 
sobre a matéria regulada. 
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Posso começar, lembrando que as novida· mente preto e o outro lado era iotalmente 
des assustam trazem consigo a poeira do tro· branco.- Usa-se de uma magia, de um artifício 
pel na sua chegada. Entretanto, acalmado o gráfico, de urna simplicidade tal que essa é 
alvoroço, é que se pode meditar sobre a situa- que -expressa a grande inteligência, muitas ve-
ção. Tentamos exercitar essa reflexão sobr_e_ zes, do meio de comunicação. Não precisava 
o tema "Oferta e Publicidade". Constitui ela.._' se acresCentar _nada mais; não precisava se 
seção_do Capítulo "Das Práticas Comerciais". p6r wna PalaVra ou- uma vírgula,-para levar 
-que tem, ai, no nosso Código ___:e se inicia uma mensagem quasê que explícita ao consu
de modo praticamente idêntico eni todo~ os··- -tniâor do que se estava tratando. É óbvio que 
projetos,definindo-seporqueto-dainformação nós não Wmos falar de bebida sofisticada. 
ou publicidade veiculadª'- por qualquer forma Não é isto-que estamos discutindo aquL Nós 
ou meio de comunicação, com relação a benS Sábenlos que vivemos em um País como o 
ou serviços oferecidos ou apresentados, obri~ nosso, -sabemos que vivemos num mundo de 
ga o fornecedor e integra o contrato que vier gran-desnecessidadeseéondequenóstemos 
acelebrar-ProjetoJutahyMagalhães-,Michel que, talvez, conter certo exagero. Mas, reta-
Temer, José Yunes- e, com ligeira Variação, _rna'"":ndo aqui essas minhas colocações, dentre 
o Projeto do Deputado Geraldo Alkimin Füho. as_ informações previstas em todos os projetes, 
A assertiva é quase que um truísmo. Nada encontram-se aquelas relativas a riscos apre-
háqueatacarern_sy;;:J,adoção.Qualqueranun- sentados pelos produtos à saúde ou à segu-
ciante sabe que é responsável por aquilo que rãnça dos consumidores. É obrigação, de fato, 
apregoa -que se leve às últimas conseqüên- do fornecedor de produtos quimicos, por 
cias essa responsabilidade é até natural.lnova exemplo: advertir, na própria embalagem, que 
o Projeto Ronan Tito, ao garantir ao fornecedor o conteúdo é inflamável ou irritante ou vene-
o direito de fazer uso da comunicação publici· noso. É obrigação do fabricante de aparelho 
tária, discriminada os meios, pelos quais, tal eletroeletrônlco, inforinar que ele deve ser liga-
será permitido. Essa discriminação, a1iás, não do à rede de 110 e não de 220 volts Ou, ainda, 
nos parece aconselhável, pois, entendida taxa- que o removedor não deva ser deixado ao 
tivamente e não exemplificadamente, pode le- alcance de crianças. I;u poderia, aqui, enume-
var à vedação de uso de novos meios_- dispo- rar "n" exemplos. Incorre os projetes, porém, 
sição publicitária - o que não empana o bri- ao nosso ver, em Vício de inconstltucionali-
lho da novidade inserida, que se_con_s_titui nor- dade, quando prevêem a proibição de publici-
m_?l, sob todos os aspectos elogiados. -· dade que induza- no caso do Michel Temer 

O artigo seguinte do projeto já trata das -ou que seja capaz de induzir, caso o projeto 
obrigações irúormativas de qualquer oferta e de lei do Sr. Senador Jutahy Magalhães, do 
apresentação de bens e produtos, tanto no Srs. Deputados Geraldo Alkmin filho e José 
caso do Projeto do Deputadp Ger~ldo Alkimin, V unes - o conSwTI1dor a se c"C>mportar-de 
como no do Deputado Michel Temer. O Pro- fcirina prejUdicial e perigosa à sua saúde ou 
jeto José V unes, a exemplo do prim_~tivo texto segurança. Entendemos que é democrática 
levado ao CNDC, que é o ConSelho Nacional a Çonstituição, em boa_ hora promulgada, 
de Defesa do Consumidor, do qual, eu faço após tantos esforços pessoais de V. Ex!' e das 
parte também, obriga a publicidade a informar expectativas gerais da Nação; felizrOente, aba
todas as características do produto. Essa últi- _ liu a çe:nsura à informação e, mesmo quando 
ma exigência, por certo, inviabüizaria a ativi- se debruçou sobre conseqüências da publici
dade publicitária, transformando-a, além do da de de fumo, álcoo~ medicamentos, terapias, 
mais, em mero formu1ário-bula. Essa foi a tese agrotóxicos, previu que elas sofreriam restri
prevalecente, no Plenário do CNDC e apreert- ções e conteriam, sempre que necessárias, 
dida nos ProjetaS dos Deputados Geraldo Alk- advertênc:ias, mas nunca as proibiu. Vedou-as 
mine Michel Temer. É justo que, no ponto oucens~rou-as-nuncaexis_ti:U_istoeaCons~_ 
de venda, ou através dos manuais que acom- tlti.iiÇão não reza isto. Assim sendo, a adver
panham bens ou produtos, o con.surilidor seja tência sobre risco dos produtos é até confor
inteiramente informado sobre aquilo que está me o espírito da Constituição- não à proibi
comprando. Da publicidade, porém, espera-se ção de qúa1quer publiddade.lsto é inconstitu
que comunique a existência desse bem e lhe O Projeto Ronan Tito captou essa peculiari
inspire a motivação da compra, sempre com dade e, além do mals, sincefamehte, a minha 
argumentos lícitos e honestos. E. aqui, faço longa ·militância na atividade não encontra 
um parênteses. Eu tenho a impressão de que exemplos para ilustrar o eventual desatino de 
foi nesse domingo, ou no domingo retrasado, alguém que tenha anunciado algo, iduzindo 
em que o Sr. Alex Pericinoto, que é um bri- .o conSumidor a colocar em risco a sua saúde 
lhante publicitário em São Paulo e que dirige, ou a stia segurança. 
hoje, uma das maiores agências que operam 
no Brasil, falava da campanha- infelizmente, 
vou me referir, aqui, ao álcool, porque nós 
estamos discutindo, sempre, a propaganda do 
fumo, álcool e agrotóxicos ou coisa parecida 
-falava de uma famosa bebida que ê o uís
que - o Black White. O Black lW:!ite fez um 
belíssimo anúncio, um inteligente anúncio pa
ra o mercado europeu e americano que não 
era, nada mafse nada menos, que uma página 
de revista dividida ao melo: um lad? era total- .. 

-A rrrn de melhor ordenar o tratamento que 
se quer dar a esta exposição, passamos, agora, 
a analisar de que forma se prevê, nos diversos 
projetes, a figura da propaganda enganosa. 
De_fin_e-se ela como "qualquer modalidade de 
informação-ou comunicação de caráter publi
citário inteira: ou parcialmente falsa": José Ma

-na Alkmin e José Yunes; "Mesmo por omis
são": Temer, Alkmin, CNBC; "capaz· de gerar 
dúvidas": Jutahy Mag~lhães e Alkimin; "capaz 

de induzir em erro o consumidor": Temer, Alk
min, José Yunes, CNBC: · 

A respeito da natureza, características, quali
dades, quantidades, propriedades, origem e 
quaisquer outros dados sobre bens e serviços 
-todos os projetes. O Projeto de Lei Alkmin 
ainda explicitava o item preços. O Projeto Ro
nan Tito define como enganosa a publicidade 
que, por omissão ou exagero, gerar dúvida 
ou induzir em erro o consumidor, contra o 
usuãrio. Acho que esse é um ponto que temos 
que discutir e, talvez, debater, posteriormente. 

Já temos visto, no artigo sobre a responsa
bilidade do anunciante, os itens sobre os quais 
ele deve ser correto, claro e ostensivo na oferta 
e apresentação de seus bens. Quanto à propa
ganda, define-se, nesse dispositivo, que ela 
será enganosa quando tiver a potencia1ida
dede induzir em erro o consumidor. 

Erige-se, pois, erh figura delituosa ou sim
ples perigo. Assim sendo, aterrorizante nos pa
rece incluir estas expressõe~ "mesmo por 
omissão," "inteira ou parcialmente falsa." "ca
paz de induzir." 

O que se quer é que a propaganda não 
minta. Sabemos todos que o anúncio de _30 
segundos, em rádio ou tevê, ou em determi
nada coluna de revista, não podera descrever 
minuciosamente ao consumidor todas as ca
racterísticas, natureza, _qualidade, quantidade, 
propriedades, origens ou quaisquer outros da
dos, atê preço, sobre o que está sendo divul
gado. O que se qUer é -a verdade. Vale diz_er, 
quando o anúncio fizer referência a· algum des
ses itens, a afirmativa terá que ser obrigato
riamente precisa e correta. 

Então, nós_ nos aterrorizamos, por quê? O 
terror advém de sabermos estar discutindo 
uma legislação de proteção, o champdo hipo
suficiente na relação de consumo, na qual, 
grande parte sequer integra o próPrio mer
cado consumidor, por absolutas e reconhe
cidas carências materias. 

A propaganda, enquanto instrumento da· 
comunicação mercadológica, não pode sepa
rar, de modo nítido, seus públicos atas. Con
forme o produto anunciado, ela está se dirigin
do a ur:n; dqis, cinco, dez por cento d~ popula
ção. Pesquisa muito, para acertar a emoção 
desse reduzido grUpo ·de pessoas: escolhe pa
lavras, imagens para impressioná-lo. 

Quem poderá afirmar que um argumento 
claro para um por cento da popu1ação, por 
exemplo, os usuários de transporte aéreo, não 
seja obscuro para todos aquel~s que nunca 
viajaram de avião. Então, ser criminoso o fato 
de \.1ffi anúncio ter a potencialidade de gerar 
dúVidas é, no nosso entender, r_ealmente um 
exagero. Aliás, geração de dúvidas, no sentido 
de espicaçar a curiosidade, é técnica presente 
em qUalquer manual de propaganda, ou de 
comunicação, ou de convicção. 

Tenho certeza de que cada um dos Srs., 
enquanto o orador, numa tribuna ou numa 
mesa -de tr!'lbalho, está espicaçando o seu 
compaJ"!heiro, para atrair a sua atenção, levá-lo 
ao final da sua argUmentação. O potencial 
ao consumidor, despertado em sua curiosi
dade, é um futuro integrante habi1ítado da rela-_ 
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ção de consumo. Dou-lhes um exemplo: al
guém considera criminosa a seguinte mensa
gem? "Se você_ está pensando em compar 
wna tevê, aguarde mais um pouco. Está che
gando a maior revolução tecnológica em tele-
visores." -

Se V. Ex'= ouvissem isso em rádio e televi
são, poderiam dizer que o locutor' ou quem 
encomendou essa mensagem é um crfmho
so? Essa mensagem é omissa e gera dúvidas, 
e s6 poderá ser considerada enganosa, se,_ 
passado algum tempo-de sua veiculação, não 
aparecer nenhuma revolução tecnológica em 
televisores. 

Alguns projetas também cominam pena de 
detenção ou reclusão para quem fizer a publi
cidade, sabendo-se incapaz de atender à de
manda. Projeto de Lei Jutahy Magalhães, Ro
nan Tito,Alkimim e José Yunes. Ta1 dispositivo 
pressupõe a exatidão científica dos cálculos 
de alcance das mensagens publicitárias e de 
seu poder de convencimento de uma forma 
absolutamente imcompátivel com a reaJidade. 

Acresce que impossibilitará qualquer propa~ 
ganda_para a Jfquidação_ de ponta de estoque. 
Eu poderia dar até um testemunho Pessoal: 
sou diretor de uma grande organização wre
gista, no País, que é o Grupo -Pão de Açúcar. 
E, quantas vezes, defrontei-me com problema, 
na área de vestuário, em que temos que faz_er 
uma liquidação, se não em todo o País, pelo 
menos, em todo o Estado. Você sabe que 
restaram ou restam algumas peças em algu
mas lojas. Mas você não pode precisar quantas 
peças são encontradas em cada loja e qual 
a veloddade de venda que aquela mensagem 
publicitária poderá determinar? 

Então, é quase impossÍVll dizer ou anundar 
que se vou vender isso em meia hora, meio 
dia ou uma semana- e há grandes variações. 
No mesmo Estado, como São_ Paulo, a dife
rença entre cidades como Bawú, Araraquara 
e Ribeirão Preto, o pique de venda nos mo
mentos em que ele ocorre. 

Tenhamos ainda presente que o anúncio 
de microcomputador será traduzido imediata
mente pela parcela da população que se co
nhece bem. Se por ventura, um simples inte
ressado no produto ficar em dúvida, ou mes
mo incorrer em erro, ter entendimento apres
sado da mensagem, poder-se-á falar em crime 
de propaganda enganosa? Eis at alguns dos 
perigos que as literais interpretações do dispo
sitivO estão trazendo pelo exagero. 

Repito, porém! toda a comunidade publici
tária organizada quer uma propaganda ho
nesta e verdadeira O próprio Conar vem fisca
lizando isso há 9 anos, com eficiência e resul
tados comprovados. A matéria, porém, não 
comporta fórmulas vagas. Aliás, em se trat.:m
do de lei, norma de imposição geral, a impre
cisão é, mais do que nunca, condenável. 

Certamente, há plantas daninhas que de
vem ser abatidas na floresta publicitária. Não 
façamos, porém, através de uma queimada. 

Coloco-me à disposição de V.~, para uma 
troca de idéias a respeito das colocações. 

O SR PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Desejo agradecer a maneira como V. Ex' colo-

cou-os problemas ligados, especificamente, 
à área do Conar. Buscamos, aqui, na Comis
são, essas informações, sujestões, críticas ao 
projeto, para que daqui surja wn código mais 
perfeito possível - não totaJmente perfeito, 
pois que nada será conseguido dessa maneira. 

Mas, estamos aqui, inclusive, para discutir 
essas questões. V. 8-', por exemplo, antes de 
dar a palavra ao Senador, ainda citaria dois 
exemplos: quando V. S• faJa que o Conar tem 
preocupações e a_credito_e estou certo de que 
sim, quer dizer, que não se faça uma propa
ganda, induzindo _o consumidor a praticar um 
ato lesivo a sua saúde. 

Mas eu tenho experiência própria, porque 
é s6 olhar meu físico e ver que fico muito 
interessado quando vejo propaganda a res
peito de emagrecimento: tratamento à obesi~ _ 
dade. E Já vi gente morrer devido um trata
mento_ anunciado nos jornais pessoas que não 
estavam em condições de receber esse trata
mento. 

Tanto que, há alguns anos atrás, fiZ wn pro
jeto de lei, exigindo que essas propagandas, 
nessa área de emagrecimento, fossem prece
didas de uma autorização de serviço médico. 
Há alguns anos, fiz uma proposta nesse senti
do. Não teve o andamento esperado aqui no 
Congresso ____:; foi aprOvado no Senado, mas 
não foi aprovado na Câmara. Então, existe 
essa possibilidade de uma propaganda induzir 
alguém, o consumidor no caso, a praticar um 
ato lesivo a sua saúde. 

Um outro exemplo: no caso do Pão de Açú
car que não tem condições de saber o estoque 
de todas as suas lojas. Mas, essa idéia, por 
exemplo, swgiu quando tive a preocupação 
de,_como consumidor, vendo os anúncios se
manais, nã9 vo~u citar aqui nome da loja, co
mecei a procurar: primeiro, no sábado anun
ciavam liquidações, abatimentos e preços de_ 
diversos produtos, e eu chegava lá, na segun-:
da-feira, de propósito, mas nunca encontrava 
a mercadoria. Diziam: esgotou no sábado. Ai 
passei a ir no sábado, procurar determinadas 
mercadorias no sábado. Acordei tarde, aí fui 
de tarde, não tinh<1 mais. Um _di_a resolvi acor
dar bem cedo e ir na loja na hora abrir e 
não encontrei a mercadpria anunciada. Era 
para eu procurar mercadorias diferentes, não 
dentro da propaganda. É um consumidor a 
mais que vai_ à loja. Então, é uma indução 
errada para o consumidor. 

Q.ya11to à Dr!' EJici, devo dizer que tive opor
b.midade, nos Estados Unidos, de visitar algu
mas associaçã.es de defesa do consumidor, 
e fiquei admirado da organização e dos recUr
sos que eles têm para poder exercer esse pa
pel. Recursos que eles cOnseguem da socie
dade. É uma orgéinfzação nacional que eles 
têm para atender àquilo a que se determinam, 
têm especiaJizações, assodações que tratam 
mais do problema de _carros, há outras que 
tratam mi!lls_de conswno de mercado, e outros 
vários tipos de ~ssociações. 

_Q_SR.- -_(for'ã do microfone) 

OSR.JOTA!N MAGALIIÃES-Éum traba
lho organizado e com muftos recursos, nao 

recursos oficiais, mas recursos da sociedade. 
ContribuiçõeS espotâneas, para descontar do 
Imposto de Renda, mas existe isso. Isso seria 
ideal se conseguíssemos um dia organizar. 

Deixe essas indagações e esses pontos de 
ponderação do por que,também, de certas 
proposições feitas. Sei que às vezes podem 
ser duras e podem até serem exageradas, daí 
a necessidade desse debate para ver e chegar 
a um limite adequado da defesa do consuw 
midor, que até hoje é um ser que não tem 
nenhuma defesa, é um indefeso perante a so
ciedade, seja ele de classe mais humilde, seja 
ele de classe mais abastada. O consumidor. 
praticamente, não é defendido pela sociedade, 
pelas instituições, ele é um indefeso. 

-Por isso, perguntarta ao nosso colega, Sena
. dor Nelson Wedeki_n, se tem alguma indaga~ 
ção a fazer. 

O SR. NELSON WEDEKIN -Sr. Presiden
te, caros colegas, nossos expositores, queria 
não exatamente fazer uma interpelação mas 
uma breve observação sobre algo que foi colo· 
cado pelos dois expositores. E uma questão 
que, crero, para o Congresso Nacional é muito 
cara. Foi muito cara para a Assembléia NacioK 
nal Constituinte, que é a questão da organi
zação da sociedade. São exaustivas as dispo
sições da nova ConSiitüíção brasileira qüe 
contempla a liberdade e a autonomia das"as
sociações, de todã sorte, de toda ordem. 

Também estou de acordo que essa é uma 
preliminar indispensável ao processo âe de
mocratizaçâo do nosso País, nâo apenas a 
democratização institucional mas, também, a 
dos bens e da riqueza, sem ·as· quais não há 
o que se falar na plenitude em consumidor, 
quando se sabe que há 40 ou 50 milhões 
de brasileiros sem acesso aos bens de consu
mo e ao bens do progresso e da civilizaçãO. 

Crejo que é esse foi um dos avançbs mãis 
notáveis do Texto Constitucional brasileiro. 
Desde os sindicatos, passando pelos partidos 
políticos, e ninguém jamais se lembrava de 
dizer que os partidos políticos tinham um atre
lamento tâo profundo ao Governo e ao apare
lho _do Estado quanto os sindicatos, como to
das as demais instituições. Acho que as condi
ções s!o absolutamente necessárias, as con
dições de liberdade e autonomia dessas asso
ciações, de todas eSsas assodações da sode
dade civil, como jamais, na história deste País 
houve- um espaço tão amplo, diria, tâo gene
roso, para que as pessoas, para que os grupos, 
por exemplo, os grupos de consumidores, ou 
até mesmo --asso<:iações, como a Associação 
das Companhias de Publicidade, têm hoje pa
ra defender seus interesses comuns, seus legf~ 
times interesses comuns. Essa é uma questão 
que me parece importante. 

A outra questão é, entretanto, e ai eu qUeria 
me referir mais ao Dr. Luiz Fernando, com . 
relação ao Conar. 

Acompanhar a vida nacional é acompanhar 
um pouco·o_que se passa nos meios de comu~. 

. nic_ação, acompanhar publicidade. Os ho
mens público têm obrigação de ter o mínimo 

· acompanhamento dessas questões. E todos 
nós conhecemos, até pela nossa função, por-
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que quando somos candidatos quase sempre 
atrás de nós tem alguma agência publidtárla. 
Acompanhamos o trabalho do Conar e a:cha
mos que ele, realmente, é importante, indiscu
tivelmente importante. O saldo, o acervo de 
serviços prestados ao mundo das companhias 
de publicidade e .à. própria sociedade nã.o é 
desprezível, ao contrário, acho que V. EX' tem 
toda razão,. e_sse __ acervo é multo importante. 

De _qualquer modo, a consideração que 
queria fazer é que também é preciso que exis
tam controles sociais. Até_ me_smo dentro das 
instituições, _como as instituições publicitarias, 
companhias de publicidade, que se auto-regu
lamentam, se auto~organizam, se autocensu
ram, não precisariam fazer isto que fizeram 
por sua livre e espontânea vontade. 

Estive lendo, enquanto ouvia a exposição, 
várias das decisões das Câmaras, algumas até 
já tinha conhecimento de que o Conar havia 
tomado tais deliberações e decisões, mas não 
me parece que seja bom que não haja ne
nhum tipo de controle externo. E com toda 
a boa vontade, com toda a competênda, com 
todo o seu despreendimento, até das compa
nhias de divulgação_, das companhias de pu
blicidade de se auto-regulamentarem, de se 
auto-regularem, é preciso que tenham um 
comtrole da sociedade. E~ controle se faz 
pela lei. ... . .. 

Quero dizer a V. Ex• que não creio que haía 
por parte dos senadores e dos deputados al
gum tipo de má vontade, mas o que não pode, 
evidentemente, é que isso fique solto, quer 
dizer, é como_ se o_Congresso Nacional has 
suas mazelas, nos seus defeitos, que não são 
poucos, temos perfeita consciência disso, se 
só nós mesmos pudéssemos decidir sobre:_ 
os nossos erros, os nossos defeitos e os nQs
sos excessos. Temos sobre nós um controle 
social rigorosfssimo, mas do que nenhuma 
outra instituição, que é a eleição, a cada quatro 
anos, dos deputados, e os senadores, a cada 
oito anos. 

Temos outras instituições _que e!C)S mesmas 
pretendem se: autofi&:alizar, ~o caso da Justi
ça. Nós não conseguimos, é uma coisa ex
traordihária, o Congresso Con-slituTn~ _o-ll AS
sembléia Cotlstítúinte -e:onSi:igiJiü, nitlgUém 
conseguiu elaborar e formar nenhum tipo de 
controle extemo sobre_ a_.)ustiça. A Justiça, 
o aparelho Judiciário;- ele mesmo se autofts
caliza, ele mesmo assume todas a_s suas even- , 
tuais sanções que poderia assumir, eu não 
acho isso positivo.· 

De modo, que só -queria dizer que é muito 
apreciável o trabalho do Conar, n'lasque é 
preciso ter uma espécie de controle da socie
dade. E esse controle se faz através de a)gt,~.
mas instituições. Uma instituição é a institui
ção legal, é a própria lei, e outra é o Congresso 
Nadonal que fala pela sodedade. _ 

O que queria dizer, para finalizar essas mi
nhas observações, tanto a V. Ex- coniõ ·ao r" 
Elice, é que em relação a esse projeto espe-

---~--cifico.que.estamos aqui, se pudéssemos enca-
minhar, até mesmo por escrito numa forma 
sistematizada, sugestões sobre o artigo ~1, 
itens x e y, que refletissem a posição das enti
dades privadas no Conecom e também no 

Conar, dentro desse projeto, tenho certeza, pe
lo menos da minha parte estou certo, tambem 
os demais senadores, prestaremos atenção no 
sentido de propor alterações que julguemos 
injustas. Alguma coisa, por exemplo, que_ o 
Dr. Luiz Fernando falou me pareceu muito 
razoável e eu tenho uma visão muito mais 
do lado do consumidor, quero ser bastante 
franco, ~enho muito _mais des_c;onfiança sobre 
o anúncio_ do que sobre uma e-ntidade_ de con
sumidor que venha me f~ar sobre qualquer 
coisa. Talvez até por isso foi bem colocado 
pelo Senador Jutahy M;:~._galhães, pela total 
condição em defes<:~: do cçnsumidor. O consu
midor brasileiro é um consumidor absoluta
mente indefeso, mas isso não significa ne
nhum parte pús, nenhuma predisposição con
tra ninguém. Na medida, portanto, que _em_ 
relação a esse_projeto que estamos discutindo 
aqui, vamos chamar, então, ProjetoJut~hy Ma
galhães, embora S. EJ(.' ~o sost~_muito,_m~s 
item a item aquelas alterações que os exposi
tores, Dr. Luiz Fernando, Dr" Elice, quiseram 
colocar, pelo merlos de minha parte e tenho 
certeza que os demais, levaremos na devida 
conta e na devida consideração porque tam
bém não faria nenhum sentido chamá-los aqui 
e- depois simPlesmente não levar nã conta, 
nãO estudar melhor e é isto que gostaríamos. 
Prestei bastante atenção na exposição de am

-bOS,·gostariã apenas-que Isso 'estivesse síste-:. 
matizado para dentro desse projeto para po
dermos analisar melhor. Muito obrigado. 

O SR. LUIZ FERNANDO - Penso que o 
que estamos discutindo ã:qui são algumas prá
tic~s, práticas comercjais, práticas po_liciais, eu 
~maria, e práticas 4e anunciar. 

.Então, goStei imensamente do exemplo da
do pelo Senador Jutahy Magalhães. Quando 
S. EJc' fala em tratamento para regime acho 
que qualquer tratamento, qualquer clínica ou 
qualquer médico que ofereça isso de _uma for
ma de serviço, quase que massificado, por 
obrigação deveria existir um expediente legal. 
uma norma,_ uma portaria, um decreto, não 
~ que habilitasse essa organização o~ pseu
clo-organização de prestar esse sef'oiço. 
_ q_ que me parece cabível é que tenhamOS 

como alvo e coloquemos nOssa artilharia con
tra a piopag'ãilda; o absurdo está nessa prática 
médica, se é que assim podemos chamar, 
e _ten_hamos novamente a proPaganda como 
alvo. Eu, por exemplo, tenho dito e repito aqui, 
sou contra. o fumo, mas enquanto produzido 
no País a partir da folha de fumo, eriquanto 
industrlalizado, enqUanto um instrumento de 

-- "arrec~daç_ão de iinposto~ dos m?iore&, não 
vejo por que proibir a propaganda de fumo, 
Pfoíb~-se, ei1tão, a p-rodUção de fumo, 

EntãO, penso que muitas vezeS confundi~ 
ID9~J..1_111 pouco o que é a propaganda e muitas 
vezes quem é que se utiliza da propaganda 
Se um rnar~nal vies~e a se utilizar da propa
ganda e fazer um anúncio classificado, _eu não 
quero chamar d~_marginal, mas acontece_u 
agora há pouco em São Paulo, uma Senhora 
ariunciando _a doação de seu filho que ~.tava 
no seu ventre para as próximas semanas ou 
mês, a título de doação fez e~ anúncio, nOO 

temos no Conar nada a ver com isso. tratamos 
de propaganda comercial como também nãp 
ttatamos de propaganda politica, temos sido 
incitados e solicitados, m~itas vezes, a tratar 
de propaganda política e tenho procurado tne 
ater às normas e regulamentos do Conar por
que fico extremamente fascinado e tentado 
a coibir determiriadas propagandas de alguns 
executivos que temos por aí. 

V. Ex• dizia há pouco, Senador Nelson We
dekin, sobre Q a_cesso à riqueza. Passei um 
pouco por cima sobre esse texto que havia 
pi'"eviamente preparado, mas também é a nos
~ preocupação. Nesse texto que havíamos 
preparado, diria e vou dizer agora, é triste reco
nhecer, roas de tu<;lo quanto aqui se puder 
engendrar muito pouco ou quase nada &e 
estará fazendo para alargar os limites da popu~ 
lação que compõe a sociedade brasileira de 
consumo. Quer dizer que toda essa sofiSticada_ 
Jegislaçao de _defes.<J do çQnsumidor aprovei
tará a parCela menor do Brasil que vive em 
condições de acesso i) produção industrial. 
É alarmante conhei::er os resul_tados do traba
lho da Universidade Feder<).! de Pernªmbuco 
conduzido pelo Professor Maurício Romão 
que, tomando por base os parâmetros da Or

- ganização Mundial de Saúde, concluiu que 62 
milhões de brasileiros vivem abaixo da linha 
de pobreza _e, destes, 38,3 milhões sobrevi
vem, sãbeDeus como, abaixo da linha de indi
gência Simplesmente porque no primeirO 
gn,.1po a renda individual representa 0.88% do 
piso nacional de saJário. E no segundo grupo 
esse percentual cai para 0,53% do salário mí
nimo.-----

sabemos qual é a nOssa realidade; sabemos 
onde militamos e sabeinos onde estamOs le
vai-IdO a nOssa mensagem. --

QuaridO- estarriOs falando do Conãr, esta
mos falando de massificáÇão, estamos falarl
do de grupos, grandes companhias, grandes 
empresas, grandes agências de: propaganda 
e de grandesvefculos de mass_a, mas estamos 
deixando escapolir e deixando passar entre 
.nossos dedos uma pseudoclínica médica que 
oferece regime médico, mas é aí que mais 
atuamos e uma das coisas que eiico_ntro ma!or 
discordância, o mafor questíoriamento_ por 
parte da imprensa, porque a imprensa é engra
çada, ela tem duas postura em relação ao 
Conar, temos os Veículos de comunicação, 
as re_des de televisão, as grandes reVistas,' Os 
grandes jornais A Folha o JB, O Globo, o Cof.. 
re{o Braziliense __ dando sustentação ao Conar, 
os seus repórteres, oS seuS jornalistas multas 
ve.zes nos perguntam de uma forma cáustica 
o que fazemos e por que não há nenhum 
processo contrã. a dO.na Gerieral MotorS, ou 
por_que nã_o há nenhum process-o grande e 
escabl-050-11.0 Conar contra ta! companhia na
cional ou multinacional. ELi podeiia dizer, de 
uma forma· muito simples, e é o que tem acon
tecido: primeiro~ a primeira advertêncíá do Co
nar _ S.l,l$ta a sua vetculação, ou toma. provi
dência para mudar sua campanha se por aca
so algum deslize for cometido; seg!_!ndo, essas 
grandes companhias, os grandes médico_s; e 
pequenos anunciantes ffiiados a uma associa
ção brasileira de anUI1.Cícirites, as agêriClãS de 
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propaganda também de três níveis e os veícu
los de comunicação das principais cidades 
brasUelras, não só acatam as recomendações, 
são signatários do código, como também são 
mais bem instrumentados, têm profissionais 
à frente das suas organizações para ter uma 
forrna de proceder coerente, correta, decente. 
Agora, não posso· dizer que a propaganda no 
Brasil, em qualquer parte do mundo, no seio 
de sua totalidade, é perfeita e acabada, porque 
sempre vamos encontrar o anunciante de fun
do de quintal ou alguém que se coloca corno 
médico dizendo que o regime por ele engen
drado, criado, que o abacaxi nã_o sei das quan
tas com água não sei do que é a forma melhor 
e que acaba mantendo o paciente, pessoaS 
consumidores como_n_6$_. 

Então, o erro, acho que de ótica, de todos 
nós, é que alvejamos a propaganda deixando 
de alvejar o que realmente é indevido. Acho 
que há uma certa confusão nesSas questões. 
Era o que eu queria colocar. 

A SRA. EUC[ MARIA - Essa questão da 
propaganda, da oferta e da publicidade, ê uma 
questão que tem sempre gerado os debates 
e ela sempre fica mais caJorosa. 

Farei algumas colocações em cima do que 
o Dr. Furkin colocou, e o Senador Jutahy e 
o Seilador Wedekin. A minha experiência 
mostra o seguinte: o Senador Jutahy exempli
ficou muito bem o que signifkaria aquela 
questão levantada pela demanda, quer dizer, 
você vai procurar o produto um dia, outro, 
outro e o produto não existe, exatamente para 
captar, pegar o potencial, o consumidor, en~ 
quanto potendalmente consumidor, que vai 
em busca de um bem e acaba adquirindo 
outro, que é o que acaba acontecendo. Isso 
é enganoso, é uma prática abusiva de comér
cio e que existe· e está aí no dia-a-dia, 

A outra ques~o acho que foi multo bem 
exemplificada pelo Senador Jutahy Maga
lhães, é até um exemplo que eu também daria 
porque vivi isso aí, é uma quéstão de justiÇa: 
é no tocante a_ essa proibição da publicidade 
a que o Dr. Furkin faz referência, a proibição 
da publicidade enganosa que induz o consu
midor. Veio a censura e ficou com o exemplo 
no sentido de aguardar _e não comprar a sua 
televisão, aguardar a grande revolução eletrô
nica só que talvez esse exemplo não caiba 
muito bem no espírito do parágrafo único que 
se refere à saúde e segurança, perigo da saúde 
e da segurança do consumidor. Então, acho 
que aí muito mais se encaixaria a questão 
das propagandas de produtos dietéticas, clíni
cas de emagrecimento que reaJmente devem 
ser proibidas, porqUe O Conar tem trabalhado 
com as grandes companhias, pois elas sabem 
que a defesa do consumidor é o estabele
cimento de um novo marketíng . É a visão 
das grandes companhias. 

O conSumidor é constantemente atingido 
por ofertas abusivas, por propagandas que são 
enganosas. Tenho exemplos de coisas que 
não afetam, não dizem diretamente respeito 
à saúde e à segurança mas talvez afete a ques
tão econ6miça que é nossa preocupação tam
IX·m, P<•r exemrJn, é-veiculado comrtantemen· 

te ern detenninada_s revistas, não_ vou citar o 
veíc_I,]Jo, o elefante da sprte, que é um elefante 
que a pessoa adquire que vai fazer fortuna 
para ela. Então, ela "X' por aquele efefante 
que trãrá fortuna para o individuo, essa é uma 
propaganda, uma oferta. Acho que coisas as
sim têm que ser proibidas, pois representam 
abusos e não vão ser sanados depois, não 
podem ser sanados depois, pots já surtiram 
efeitos, a pessoa já adquiriu, a própria expe
riência em assoçiação Civil, em contratçl direto 
com o consumidor demonstra isso, ela já ad
quirisse,"-ela já gastou o dinheiro que tinha 
para comprar prOvavelm-ente o leite da sernii
na na aquisição daquele efefante que· traz a 
boa fortuna, e junto com essa proibição, a 
questão da informação e da edu.cação do _con
sumidor. Enqllanto não tivemos um consu
midor informado e bem educado para o_ cçn~ 
$u_r:np_yamos estar diante de um consumidor 
indefeso, sempre. 

.Quando o consumidor está indefeso e as 
práticas de comércio, as ofertas da publici
dade, surtem seus efeitos, como as sessões 
de regimes diéteticos. Vou até dar mais um 
exemplo, existe aí uma clínica ou melhor wn 
livro onde há o depoimento de Demis Russos 
=isso é o que le_mbro agora- que emagre
ceu mais de cem quilos usando aquele méto
do de emagrecimento. Não sei se isso aconte
ceu ou não com essa pessoa. 

O SR. -Inaudível. 

A SRA. EUO MARIA - É, provavelmente. 
É o que diz que coisas abusivas e que podem 
levar risco à saúde, à segurança do consu
midor têm que ser proibídas. Acredho que es~ 
ses são os tenlas problemáticos para o Cariar, 
problemática com relação ao controle e é _esse 
controle que tem que ser preventivo, sempre. 
Então, a proibição aqui é preventiva em rela
ção a esse consumidor indefeso e sem a infor
mação. 

O SR. - Acredito que não 
é a queStão-da propaganda, é questão da pro
dução ou da licença para que certas organi
zações se instalem. Não faz sentido, por exem
plo, alguém produzir ou comercializar ou dizer 
que o efefante da sorte ou que o determinado 
trevo oferece vantagens. Não estamos dtscu~ 
tindo a propaganda, e sim dizendo que certas 
organizações abrem escritórios ou indústrias 
sem Vigilância e sem autorização dos órgãos 
públicos. 

A Folha de S. PaulO , no dia 28, publicou· 
uma interessante matéria sobre a defesa do 
consumidor, e tenho certeza de que os Srs. 
todos têm _c_onhednlento, listando ao lado 
quaiS são os_ óiganismos existentes em São 
Paulo que talvez _do tOdos !=JS Estados oúcaPi
tais seja o mais bem instrumentado na defesa 
dõ COnsumidor. 

Então, pei"QÚnto-me, -~iiquanto CoO.sum!
dor, como·que alguém que produz o trevo 
da sorte ou o elefante_ da sorte possa se instalar 
em São Paulo, quando existe um elenco dessa 
ordem como Decon, Delegacia de Polícia, Cu
radoria de Defesa do Consumidor, IPEN, Jui
zado de Pequenas CaUsas, Pr.ocon, Secretária 

de Defesa_ do Co~w:nidor, Secfe_tái~ MlUll
.cipaJ de Abastecimento, Sunab, Conse}ho Re
gional de Corretores de bnóveis, Conselho Re
gional de Engenharia e Arquitetura, Conselho 
Regional de Medicina, Ordem dos Advogados 
e, inclusive, o Conar. Coirio uiriá-OtQ:ániiação, 
entre aspas, pode se instalar em São Paulo? 
Novamente acho que erramos _em dizer o se
guinte: Deixa eles se instalarem, deixa eles pro
duzirem, deixa se organizarem, pois a única 
çoísa que podem fazer é a propaganda, não 
estou defendendo que eles façam propagan~ 
da, mas é uma aberração na minha ótica, na 
minha forma de ver, é que isso ocorra, a clinica 
se instale, o produtor de determinados produ
tos monte uma fábrica e nós ficamos depois 
querendo coibir a propaganda de uma forma 
gera1.Acho que aí nós confundimos um pouco 
as co!sa:s:, o que é meio ~ o que é- fim. 

A-SRA EUO fi\ARIA - Não vou de fonna 
nenhuma aqui amenizar, e até concordo que 
os órgãos públicos no Brasil talvez levem culpa 
tanto quanto a iniciativa privada ou mais até 
por omíssáo da forma como o-senhor está 
colocando. A referência que faço não é nesse 
sentido, até fortaleço, pois acho que existem 
órgãoS que têm comO função -específica fisca
lizar e licenciar ou não licenciar e não fazem 
isso. Neste caso o consumidor é indefeso tam
bém, e por isso reSsaltei d_entro do projeto 
do Senador Jutahy Magalhães que entre _os 
direitos básicos ele coloca a "adequada e efi
caz prestação dos serviços públicos em geral", 
e acho que poderíamos até sugerir emendas 
para que isso não só esteja nos direitos bási
cos, mas _que faça parte de alguma outra seção 
ou título do código. · 

Não estou contrapondo a essa questão. 
Acho que existe isso também, o setor público 
tem que estar fiScalizando, tem que estar verifi
cando a instalação ou não. O que estou verifi
cando é o outro lado, aquela propaganda abu
siva; não sei se está certo chamar de propa~ 
ganda abusiva, se não for uma própaganda 
é uma oferta que deve ser proibida porque 
causa dano, potencialmente pode causar da
no. E se ela tem esse potencial de causar 
o dano ao consumidor que temos como inde
feso, até porque os órgãos públicos não fiscali
zam, ela tem que ser proibida slm. 

Acho que esses projetas, talvez a forma de 
redação, e aí concordo com o Senador Jutahy 
MagaJhães, a nossa contribuição é no sentido 
talvez- da redação de_ alguns artigos _ou pará
gfafos. Mas vejo aqui que o espírito está bem 
revoltado, quer dizer, a proibição_aí é no que 
cHz respeito à saúde e segurança do consu-
midor. · 

_O SR. JUTAHY MAGALHÃES-- Võu-iftter
romper_úm· pouco porque temos que objetivar 
mais as questões e as reSpostas, porque tenhO 
procurado sempre nos nossos trabalhos ser 
o mais IiberaJ possível para termos esses deba
tes_ e deles surgirem as informações. Estou 
aqui_ sendo requisitado pelo Sr. Murilo de Ara
gão, que está assistindo, e é Diretor Executivo 
da ASsodação Nacional de Editores de Revista, 
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e gostaria de fazer uma intervenção no debate, 
e é também conselheiro do CONAR. 

Na última reunião da qual participei concedi 
a alguém que tivesse acompanhando os nos
sos trabalhos também que flzesse uma inter
venção. Pediria apenas que fosse muito obje
tivo, rápido, e também a qualquer tipo de res
posta fosse rápido, pois temos que ouvir o 
Senador Getson Camata e posteriormente o 
Senador Dirceu Carneiro, que tem uma série 
grande de indagações, por isso mesmo n6s 
estamos deixando para o fim. 

Gostaria antes de ouvir o Sr. Murilo e pedir 
ao Secretário da Comissão, porque desde o 
instante que o Dr. Niemayer resolveu aban
donar a tese de Darwin, de que somos descen
dentes de macacos, e nos passou que somos 
descendentes de tatus, é muito difícil trabalhar 
aqui no Senado sem ar t_efrigerado, estou aqui 
como se estivesse numa sauna. Quando o 
ar refrigerado do SenadO hão funciona é umã 
loucura. 

Ouvimos V. S• rapidamente, e nos desculpe 
falar "rapidamente", mas temos que ser bem 
objetivos. 

O SR. MURILO DE. AAAGÃO - Agradeço 
a liberalidade de V. Ex" em permitir que me 
intrometesse no debate, mas a Associação a 
qual represento e dirijo em todo o Brasil é 
uma das fundadoras do CONAR. Eu, pessoal
mente, tenho a honra de pertencer ao tribunal 
ético que é o CONAR, participando de julga
mentos em·-casos de violação do Código. 

Coloco uma questão de princípio na nossa 
entidade que interessa sobremaneira a todos 
os editores de revista, e que não se perca esse 
princípio na discussão da questão da defesa 
do consumidor como um Código, e no tocan
te, em especial, à propaganda. 

A nossa entidade entende que a propagan
da comercial, ou a propaganda em geral, é 
uma vertente da liberdade de expressão. Essa 
carate(J.Stica da propaganda não pode ser es
quecida em nenhum momento no trato da 
questão, a propaganda que permite até às ve
zes pequenas empresas explodirem e se toma
rem grandes, e a má propaganda que faz com 
que grandes empresas se_ tomem pequenas. 
Esse é um fator de ventilação no mercado 
industrial e comercial. O excesso de normas 
e regras certamente vai prejudicar o pequeno 
e não o grande, porque eles têm_ sempre exce
lentes departamentos jur(dicos a apoiá-los e 
defendê--los em casos de uma infração a estas 
normas. 

Partindo do princípio de que a propaganda 
é uma vertente da liberdade de expressão, a 
Associação de Revistas, que representa 85% 
da tiragem de revistas no Brasi1, está muito 
preocupada com o exagero no d~talhamento 
do produto. O exemplo do Presidente Furkin 
(?) foi muito feliz, a questão do Black and 
White, uma página dividida de um lado branco 
e do outro preto, era a mensagem do wiskey 
''Biack" É 'White". Certamente, algum faná
tico, caso essa propaganda fosse veiculada 
no Brasil, denunciar como omissão, não há 
.o detalhamento exigido na questão. 

Outro item que nos preocupa é a punição 
pela Comissão.. Somos veículos, não somos 
anunciantes, mas entendemos que esse rigor 
pode _causar um certo prejuízo a nossa atMda
de, e a imprensa depende visceralrnente da 
propaganda comercial para poder sobreviver 
e para ser independente. 

A propósito do "elefante da sorte", queria 
saber se a Bíblia também poderia ser anun
ciada, ou o crucifiXo d_e_ Jes_us Cristo. Essa 
é uma questão religiosa, de crença; eu não 
acredito _em "elefante da sorte", mas é muito 
dificil punir um anunciante que promete que 
o _elefant~ daria_ sorte, e não usar o mesmo 
critério que outras crenças e crendiCes que 
são __ multo __ rnais arr~ígadas dentro d_a nossa 
própria sOciedade. Volto a dizer que é uma 
questão de libeçdade de expressão, e até de 
religiosidade e superstição. 

Por outro lado, os veículos e os produtos 
também foram eleitos, como o Senador N~l~ 
son Wedekin disse. As revistas são e.leitas se
manalmente e os produtos são eleitos diaria~ 
mente. Eu diria que a exceção desses casos 
que lamentavelmente ocorrem no n_oS:SO País 
-.como o Senador Jutahy Magalhães frisoU-
-, não prejudiquem a regra que está sendo 
debatida nesta Comissão. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)~ 
Agradeço a interferência de v. s• que vai ficar 
anotada em nossos anais de trabalho e que 
serão levac!as em consid_eração pelo Relator 
quando examinar tudo o que foi dito e suge
rido, aqui. 

Senador Gerson Catnata, V. EX' tem alguma 
indagação a fazer? 

O SR. GERSON CAMA TA- Muito obctga
do, Sr. Presidente. Inicialmente, cumprimento 
a Drt Elici Maria pela representação que ela 
tem de_ uma entidade privada. 

Imagino que o consumidor só será defen
dido no Brasil quando todas as entidades de 
defesa do consumidor forem privadas, por ini
ciativa dos consumidores. É claro que até se 
chegar lá se admite que o Governo apóie. Mas 
o fundamental do Govemo é dar o texto legal 
o consumidor é que deverá_ se defender. Com 
a& novas c_orilpetências dadas a_os promoto
res, no dia em que tivermos em qualquerr 
cidade brasUeira uma associação para provo
car o promotor o problema do cons.UOlidor 
e tivermos uma lei, um código, o problema 
estará resolvido. 

faço uma abordagem sobre a propragan
da, primeiro çumprlmentando o Dr. Furk.in, 
porqu~ me lembro _que há 1 O anos andamos 
brigando muito sobre propagaQ.da. Naquela 
época, era relator _da CPI do Consumidor, e 
acabei_ me convencendo de que até como 
uma experiência dever-se-ia permitir que a 
própria publicidade se auto-regulamentasse. 
Havia vários projetas, alguns até absurdos tra
mitando aqui dentro, que deveria se dar uma 
oportunidade ao publicitário, uma classe es
clarecida, o tope: da classe intelectual brasi
leira. A publicidade brasileira - é bom que 
se diga - é uma das melhores do mundo, 
hoj~~ temos ganho prêmiÓs internacionais. 
Entendo que aquilo qúe o CONAR deseja é . 

aquilo que o legislador também deseja, não 
estamos batendo de frente;. ou até, aquilo que 
o Conar deseja é mais do que desejamos, 
e que algumas penalidades, até para dar força 
ao CONAR, devem ficar suspensas sobre o 
anunciante falso, o comerciante ou industrial 
que produzem alguns produtos que não são 
regras. Esse problema de se dizer que s6 60% 
dos brasileiros consomem, então não precisa 
haver um regulamento para isso. O Código 
Penal é feito_ para 0,01% dos brasileiros, ele 
nunca foi feito para ninguém aqui ser incurso 
nele, é feito para aquele 0,01% que o infrin
gem, mas tem que haver _UQ) __ C6digo Penal, 
todas as sociedades têm um Código· Penal. 
Significa, en~o, que COmo o indice_de if1cur~-
sos no Código Penal é de 0,01 %_de brasileiros
vamos acabar com o Cód_igo Pen~I?~Não,_ é_ 
preciso se ter o Código Penal. 

Uma outra questão que me preocupa na· 
propaganda, é que acho que o mundo hoje 
está em um processo de evolução muito gran~ 
de. 1-J:á uma regra basilar no livro de Adam 
Smith, que representa para o capitalismo _o 
que o_capital representa para o marxismo, em 
que há uma afirmativa muito_ interessante: "O 
consumo comanda a produção". As indústrias 
vão produzir aquilo que o consumidor deseja 
consumir, o mercado então se faz e se_ estabe
lece. Mas quando ele disse isso não havia rá
dios, os_ jornais eraffi pouco:; e não havia tele
visão. 

Hoje, com as técnicas de televisão e propa
ganda, na verdade a produção está coman
dando o consumo, inverteu a regra, não digo 
em tudo. O industrial produz um produto mas, 
ao .mesmo tempç, com o acesso que ele tem 
a propaganda, ele vai fazer o consumidor com
prar uma coisa que não é aquilo que ele basi
camente deseja. EJe deixa, às vezes, de com
prar um alimento para comprar o medica
meÍlto que pasSou num processo industrial, 
deixa de comprar o arroz natural porque o 
do.no da indústria disse que tem agora_ o arroz 
malaquetizado que menos gás. A publicidade 
ajuda a criar um mercado_ que talvez não repre
sentasse aqui1o que o consumidor desejasse 
realmente consumir, ou que a naturza dele 
pede. Então vêm as técnicas da ab~l~g:~ncia 
programada, em que o meu _carro fica velho, 
está bom mas el~!i.fazem um c~o novo. e 
o meu fica velho. A roupa que_ comprei hoje 
está larga, não presta mais porque uma pes~ 
soa desenhou um outro tipo de paletó. O meu 
sapato era com cadarço e_ agora não usa m&is 
caçl;;trço. Esse é_ o sis~ma para se vender mais, 
num mercado onde se vê que nem todos po
dem consumir. Mas acho que se há um bras_i
leiro con~umindo, .é preciso ter uma regra. 

Outra questão interesSante, é que_ naquela 
época conversávamos sobre a ne.cessidade 
que acho que _é preciso que ela entre no Códi
go, _que_ é a seg~nte. Dá-se 1% do, tempo 
do anunciante, na rádio, teleVisão ou espaço, 
no jornal, para a Associação do Consumidor. 
Se tiver 100 minutos de propaganda naquela 
noite,_ a Associação do Consumidor _ou_ oCo~ 
na~ ter ~m minuto para dizer: '"Aquela propa
ganda foi enganosa". Se ele tem 100, por que_ 
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não dar 1 para o consumidor que movimenta 
a indústria e a televisão, movimenta o jornal. 
movimenta a revista, para ele ter um anteparo · 
1001, é até pouco; maS acho quedá 1 minuto, 
teve 100 minutos de propaganda na minha 
estação de televisão, eu tenho que dar um 
minuto gratuito para o consumidor. Há uma 
associação pra ele ir lá, o promotor da cidade 
dizer: "Olhe, houve um engano, aquela propa
ganda não foi correta". 

Então, esse assunto parou, não se correu. 
E os anunciantes pagariam esse minuto, não 
digo que a reVista vai dar o espaço de graça, 
quando ele paga 30 segundos, ele wi pagar 
30 segundos e mais 3 segundos. Esses 3 se
gundos ele vai dar para o consumidor,naquela 
noite, para a associação e a associação, se 
quiser, acumula e faz um programa de 5 minu
tos no final da semana. Penso que isso ~tare.-_ 
ceria muito os conswnidores. 

Um outro reparo que gostaria de fazer é 
o seguinte: o_ Conar melhorou a propaganda 
no Brasil no aspecto ético? Tranqüilamente, 
ele fez uma grande caminhada? Tranqüila
mente. Tem mais parase..cobrir, para se fazer? 
Tranqüilamente, o próprio Fúrkin disse aí. 

O problema todo - ele disse bem isso ~-
o grande anunciante, ele não transgride, se 
ele transgride ele é ético, ele tem mais interes
ses a proteger. 

Eu não tenho medo da multinacional, eu 
tenho medo, por exemplo, e o Brasil é enorme. 
O Conar cobre_ São Paulo,- cobre algumas ca
pitais brasileíras, mas não cobre o resto do 
Brasil, quer dizer, quase metade do Brasil nfio. 
fica coberta porque as pessoas não têm nem 
acesso a alguém do Conar para apresentar 
wna queixa, uma reclamação. 

Acho que, por exemplo, esses artigos man
tendo a ameaça da lei sobre a propaganda 
enganosa devem existir até porque o Conar 
não consegue entrar na pub~cidade públtca 
que hoje é a mais falsa que tem no Brasü. 
Todo dia a gente vai numa cidade aí, liga w_n 
aparelho e está um prefeito falando um trem 
que ele não fez, está uina loucura, uma teste
munha que eles catam na rua, o cunhado 
do motorista do prefeito dizendo que ele pre
cisa mesmo fazer aquele trem, quer cfizer, um 
monte de coisas que o Conar não atiDge e 
a lei tem que atingir alguém. 

As minhas anotações estão meio perdidas, 
mas há uma outra coisa interessante para s_er 
dita. 

Eu não sou_ um_eie_mento muito cDns~r
vador no aspecto de costumes também não, 
mas tenho uma formação básica cat6~ca, não 
passa pelas agências ~e propaganda, pelas 
revistas não pasSa, mas pelos jornaiS passa.---

EsseS classificados de jornais, leio muito 
classificados· de jornal, gosto de de vez em 
quando ler. Há anúncios-de propagação da 
Aids, a prostituição é aberta, a prostituição 
masculina, feminina, um negócio apavorante 
que devia ter até regras assim um pouco, não 
sei, mas para mim, acho que estou ficando 
com os cabelos brancos, então algo que não 
entendo é aquilo, porque pode até induzir as 
pessoas- àquele tipo de prática que, ética e 

moralmente, sáo proibidas não s6 pelas reli
giões, como pelos códigos penais. 

Um outro reparo que eu faria seria o seguin
te. Por exemplo, vou começar de trás para 
frente. Como o CCin<;)t: ainda precisa até desse 
apoio legal? É claro que eu acho que as leis 
devem nascer do consenso, vamos encontrar 
um consenso, não tanto a Deus e-não tanto 
ao Diabo; não tanto ao infrator da lei e não 
tanto ao legislador, precisamos encontrar esse 
meio" termO.- ~ 

Mas, por exemplo, se a gente ler aqui o 
problema do comé_x:cio de armas de fogp. Eu 
vou botando anúncios que eu vi agora há pou
co tempo. Diz aqui o seguinte: 

"O anúncio deverá deixar claro que a 
aquisição do produto depende do registro 
concedido por autoridade competente. 
Essa exigência não deve ser apresentada 
como mera formalidade.'' 

H~ Pouco tempO -saiU :um anúncio dos revól
veres TaurtiS e que não havia nenhum reparo, 
um anúncio bem feito, mas faltou esse reparo 
do Conar. E me deu até vontade, eu que nunca 
defum tiro na minha vida. porque deu uma 
idéici de segurança aquele revólver em cima 
da mesa, uma mesa bonita, discreta, uma puM 
l:illcidade bem felta, mas sem o cumprimento 
dessa exigência do Conar. 

Os defensivos agrícolas. Lembro-me aqui 
de um que se chama Roudap. Dá a propa
ganda dele e nenhum dos itens do Conar, 
ou seja, consulte um agrônomo, não diz que 
ele é altamente perigoso, pois ele provoca mu
tações genéticas no ser humano, é aquele des
folhante que foi usado no Vietnam e que está 
sendo usado na agricultura, certamente mais 
abt-aiidado porque ele é permitido pelas auto
ridades, mas não há uma referência aos peri
gos que ele possa representar. 

Por exemplo, o negócio de veículos motori
zados. O Conar proíbe que apareçam cenas 
que coloquem em risco ou que façam com 
que uma pessoa que não tenha aquela habili
dade vá fazer aquilo com um carro: 

Há pouco tempo teve uma propaganda de 
amortecedores que o cara fazia o diabo com 
o carro. É claro, ele é um piloto. Mas ao invés 
de_ dizer "não tente fcizer issó com o seu carro 
usando o amortecedor Cofap porque você vai 
virar, vai morrer e Yai matar a sua famflia toda". 

Percebam, Senadores, há a propaganda de 
atemorizar. Há pouco houve uma propaganda 
de um amortecedor à gás, agora que é novi
dade acho uma grande novidade tecno!ó_s!cat 
em que_ ele usa o medo no infclo porque ele 
começa a apresentar na televisão o cara que 
foi viajar e não trocou o amortece-dor e morreu. 
Mas aí o cara vem e di4: "Não, o meníno que
brou__ a perna jogando fubebol"; a sogra que 
estava chôrando diz "q-ue está com gripe", 

_ mas o infdo da propaganda usa o temor, o 
med.o que a pessoa tem que morrer. 

Uma outra coisa interessante. Uso de bebi
das alcóolicas. O Conar-proíbe o uso de menoM 
res nas propagandas mas tem uma que usa 
um nen.ê. Chega o cara empurrando um neM 
nêm e todo mundo -~anta: "A kalser é u_ma 
grande cerveja .. ~" Com um nenezinho, quer 

dizer, infringe ali a ... O neném não bebe mas 
ele aparece lá, não é? 

O problema de testemunho. Tem ·que ser 
especialista na prcpaganda testemunhal. Te
ma a propaganda do Emagredn que aparece 
lá uma mulher gorda e depois ela fica magra, 
ela não é _um espe-cialista, não· diz se ela é 
uma médica, quem ela é, quer dizer, transgride 
o Código do COnar. · 

Xarope. Tem uma programa agora da An
gélica em que aparece o robô Melagrião. Quer 
dizer, o robô_brinca com as crianças e_dá um 
prêmio ainda. Quer dizer, induz na criança a 
idéia de que pode consumir remédio que não 
tem contra-indicação, não é perigoso. Está 
Já nesse programa infantil da Angélica. 

Tem outros casos _aí. 
Tem uma propaganda desses negócios de 

matar mosquito que a mãe joga na cara_ do 
filho assJm ''tum", aquilo me dá at~ um susto. 
Pode induzir uma mãe a achar que _aquilo é 
tão inofensivo que vai jogar no nariz do menino 
se tiver um mosquito, uma barata pousada 
no nariz do menirlo. 

Negócio de rótulos. Por exemplo, tem um 
acbocolatado que faz mingau. que o menino 
toma aquele negócio, bate no Rambo, derruba 
a casa, sai de_ uma caverna voando, quer dizer, 
o negócio em que el_e pula de-cima de um 
muro, são. coísas perigosas. 

Teve um qué àquela época nós pegamos 
e que se chama Ovomaltine .. __ "Ovo", sugere 
que tem ovo, mas. não tem, é tudo _artificial. 
Nós àquela época pedimos, muda o rótulo. 
E ainda tinha um ovo no ró_tulo. P_arece _que 
tiraram o _ovo do rótulo. 

Quer dizer, coisas assjm que estou pegan
do. 

O problema da área comum e da área útil 
dos prédios isso ai só deve obedecer lá em 
São Paulo, pelo interior do Bras~. não. Eles 
bOtam até como área de recreação do prédio 
a praça que em frente, a praia, quer dizer, 
não se cumpre. - - -

-Ãgora ffiesmo tem llrna propaganda- da 
Brahama. No código é dito o seguinte: "A pro
paganda não deve tomar a bebida um desafio 
nem tampouco menosprezar aqueles que nao 
bebem." 

Então, chega. um pai; eles estão ali para 
beber, oU não vão beber, o pai pega o copo 
da Brahama, olha, bebe, e diz assim:· "Isso 
é Brahma e esse é o meu filho porque _ele 
está bebendo Brahanla." Quer dizer, o filho 
do outro se não beber Brahama não é wn 

-rapaz bonito, forte. Quer dizer, há uma série 
de irregularid~des. _ 

l_sso eu fui: pegando assim sem observar 
muito a ordem cronológica, de memória, fUi 
colocando. 

A Associação de Veículos Automotores ti
nha uma propaganda que depois ela tirou. 
Tinha uma da_Antárctica que os caras chega
vam em um Jeep se bem que em um deserto, 
não tinha outros carros, bebiam e saíam· no 
Jeep. 

O sujeito deve ter advertido e eles come
çaram a chegar a pé e sair a pé e até melhorou 
a qualidade da propaganda. 
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O que o legislador deseja é o que o Conar 
deseja. Eu acho que nós não estamos ·em 
rota de colisão e não vamos colidir. Acho que 
temos que agora é fazer com que essa vontade 
do legislador que representa, na verdade, a 
parte mais fraca disso, que é o consumidor, 
ela possa produzir uma lei de consenso em 
que não se prejudique a criatividade da propa
ganda, mas que também se ponha algumas 
regras àqueles que são os infratores, que não 
são a maioria, esses são as ex.Ceções. COmo 
no caso do Código Penal, os que o infringem 
são a minoria. No caso da propaganda, é claro, 
os que infringem também são a minoria. 

Eu discordo, por exemplo, da afirmação do 
Murilo no negócio da_cru_z e da Bíblia. A Bíblia, 
o Alcorão, o catecismo são o quê? São códi
gos de ética, de moral, não têm nada a ver 
com um elefante que não vai me ensinar a 
andar direito ou o que devo fazer e o que 
não devo fazer. · 

Eu nunca vi, por exemplo, um padre tentan
do vender uma cruz. Eu vi urnjoalheiro tentan
do vender uma cruz, não é. Ou uma medalha 
de Nossa Senhora. 

E-aí nóS entramos, também fora das agên
cias de propaganda, no problema do mercan
tilismo da fé que hoje é uma tragédia no Brasil. 
Vocês viram em Belo Horizonte a Polícia apu
rando aquele fato das curas milagrosas, o que, 
na verdade, eram pessoas que estavam escon
didas atrás do palco, contratadas pelo pastor. 

De madrugada, a gente otNe a venda das 
coisas mais estranhas ligadas à religião. Esse 
mercantilismo da fé acho que ele precisa de 
um controle da legi~lação, porque até se um 
promotor ou uma pessoa prejudicada quiser 
recorrer, ela fica em uma posição que não 
tem um código, uma lei que permita que ele 
faça alguma intervenção. 

Eram essas as considerações que queria 
fazer e, apelando para o bom-senso de todos 
nós, para que não ocorra uma colisão aí. Aqui
lo que devemos representar, que é a maioria 
que consome, e aquilo que o Conar repre-
senta, que são aqueles que fazem o anúncio, 
que, na verdade, são uma minoria. 

O SR. -:---Sr. Presidente, V. ~ 
me dá licença para fazer algumas colocações? 
Eu queria começar de trás para frente, Sena
dor Gerson Camafá:---Aquilo que o Murilo de 
Aragão se referiu, sobre esta questão de sím· 
bolos, deve ter sido uma lembrança dele de 
uma reunião havida no Conar onde nós discu
tíamos, dentro de um processo qualquer, sím
bolos, elefantes ou trevos que er~m anuncia
dos, e lá uma rica reunião, essa, porque tínha
mos dois companheiros de religião judaica, 
um presbiteriano e a maioria que se dizia cató
lica, como todos nós. Nessa discUssão alguém 
comentava que a cruz s_imboliza para o cató
lico. O judeu levantou-se e disse: E a estrela 
de Davi? Tudo que a cruz representa para você 
a estrela de Davi simboliza para mim. Então 
houve uma grande d[scussão filosófica e ~eal
mente acho que a reunião perdeu sua objetivi
dade, naquele dia, mas restou alguma coisa. · 

, de principio, que é a questão da liberd~d~, 

que ~u acho que é o primado maior, colocado 
pelo Murilo. -

Mas já que nós estamos falando de religião, 
lembro-me de Deus e do capeta, e aqui eu 
quero fazer uma homeniiQem ao Senador 
Gerson Camata. 

Há 10 anos atrás, o Dr.Aidil, eu fui buscá-lo 
no aeroporto em São Paulo, para uma reunião, 
porque ele era um dos capetas da minha vida. 
Erain dois grandes capetas para o mundo da 
c6rriunlcaçãó"e charilayam-_se;_ Gerson Cama
ta e Senador José Lindoso. 

Eram do[s grandes assuntos que se discu~ 
tiam naquele momento e eu acho que tanto 
o código, quanto o Conselho, o Conar, devem 
muito ao ex-Deputado Gerson Camata, atual 
Senador da Repúbliça, que com as suas colo
cações, com a_ sua apreciação e sua propa
ganda como S. Ex' agora mostrou e deu ã 
conhecer - e citou comerciais que até eu 
que sou publicitário desconheço.;,__ então per
cebo que ele realment~_ c;:_ontinua com uma 
ligação muito estreita com o mundo da propa
ganda. É importante fazer este registro. Mas 
quero dizer ao Senador que alguns· desses 
comerciais foram modificados, sustada sua 
veiculação pelo Conãr; eX.:itamente esse do 
revólver Taurus, e o autor de direção perigosa 
que não era de amortecedores mas de uma 
montadora onde o carro fazia um cavalo de 
pau e entrava em uma _vaga, de forma miracu
losa, e se qualquer um de nós tentar fazer 
isso, obviamente não conseguirá; o outro de 
um achocolatado e eu acho que é o processo 
e o Sr. teni. aí uma coletânea d_as decisões 
do Con---ªl', ·com certeza -O Sr. encontrará )lOS 

últimos, os maís recentes, algumas das suas 
citações. 

Outra coisa importante, que em nenhum 
momento eu clisse._Quando me referia à fim
dação do Conar, e quais eram as entidades 
que lá tinham assento e também nas Câmaras, 
aquilo que é chamado por nós tribunal; os 
consumidores têm lugar lá também e se não 
me engano, temos 7 ou 8 vagas para eles. 
Os consumidores começam agor~ a _se erga~ 
nizar, como é o caso do IDEC, foi uma reserva 
que deixamos e que foi preenchida pela OAB, 
pela Associação Médica Brasileira, pela Asso
ciação Brasileira de lmprensa; elegemos e es
colhemos qu~ poderá representar da me
lhor forma os consumidores, já que eles nãO 
tinham- representação _Ou organizações no 
Brasil, àquela época. 

Mas queremos muito que o IDEC e outras 
orgãiliZações __ se formem_e _p_a!jsem a integrar 
o nosso Coriselho e as o~osSas Câmaras de 
julgamento. 

O SR. PRESIDENTE ( ) -
Cóitcedo a palavra ao Senador Dirceu Car
neiro, Relator do Código. 

O SR. DIRCEU Ct\RNEIRO- Eu começaria 
sollcitando, em decorrência da exposição feita 
inicialmente, que a D~ Elici tecesse algumas 
considerações sobre a entidade que represen
ta, esse é wn universo rápido e sucinto. 

A SRA. E1.ltl MARIA- Represento as asso
ciaçõe!i dVi~-_de defesa d~_~n~urilidor. e_ co--

mo o Dr. Fuquim colocou, estou, na verdade, 
represeiltado a MariJena Lazarini qUe ê a Presi
dente do Instituto Brasileiro de Defesa do Con
sumidor recém criado porque ele foi criado 
em julho de 87 quando houve a Assembléia 
N&::ional ConStituinte e como o Dr. FUquim 
citou são pouquíssimas as associações civis 
no Brasil, então eu me sinto quase que repre
s_entado o IDEC e pouco posso falar em nome 
de outras associações. 

O qUe eu quero dizer é que a associação 
civil de defesa do consumidOr, no caso ·do
IDEC, as preocupações daqueia são Instituto 
de representar o consumidor, enquanto socie
dade civil, e estimulando a criação de outras 
associações de consumidores. Quero dizer so
bre o trabalho que se vem desenvolvendo no 
IDEC -Instituto Brasileiro de Defesa do Con~ 
sumidor. Quando f81o em recurs_os e verbas 
do governo para informação e educação do 
consumidor, falo, exatamente, porque é uma 
iniciativa louvável em termos de assocíação_ 
civil no Brasil, poucas são aquelas, das quais 
eu tenha conhecimento, que realmente estão 
atuando na área. Acho que estou meio diva
gando, sobre o que V. Ex', me perglinto~,L Vou 
colocar a atuação específica do IDEC; Ele é 
composto de um Conselho Diretor com .1 O 
representantes, de um Conselho Consultivo 
que tem a sua diretoria executiva, da qual. eu 
faço parte; a Presidência que é exercida por 
Marilena ~rini e os seus sócios fundadores. 
O IDEÇ, J1oje, fundOila pratiCamente com 8 
pessoas. A estrutura_é essa. Na ve_rdade são 
todos voluntários, eu inclusive. Então é um 
trabalho muito áfduo que se tem feito-incluSive 
sobre a questão dos recursõ.S finãilciiros ciue . 

·a assodação civil tem dentro do Brasil. Nós 
não temos cOndiÇões de obter recursos ãqui 
no Brasil, é muito difícil, mas estamos elabo
rando rriultos-piOJetôs parã Obtê-IOs·fora do 
--o Senador Jutãhy Magalhães fez até _refe
rência a algumas- e elas até financiam proje
tas no Brasil. Por isso soli~ito. q1,1e se fortaleça 
bastante no Código a importância da criação 
de entidades de ass_ociação de_ defesa do con
sumidor, mas também que as instrumenta
lizem, que se dê o mínimo para que elas pos
sam se autogerir. O Senador GerSOn Cariláta 
fez uma colocação de que se o Ministério Pú~ 
blico estivesse em cada comarca o problema 
estaria resolvido, af eu discordo um pouco, 
porque você serripre tem. Acho que terri qUe. 
acontecer num movimento de defesa_ do con
sumidor é exatamente terminar um pouco 
com- esse paternalismo, e faz!r com que a 
sociedade se organize, independente da exis
tência de promotores em comarcas, em pe
quen_aª c!d_ªd~s, independente disso, existe a 

, impOrtância da própria sociedade de organizar 
e se_ constituif:,_enquanto asso~iaçã_~~ 

O SR. DIRCE,O CARNEIRO - Sobre wna 
consideração que foi tratada assim, de modo 
mais rápido, V. S• disse que poderia ser cuida~ 
da com mais abrangência - a questão dos 
conceitos básicos da ONU. Poderia nos dar 
maiores esclarecimentos? 

A SRA. EUO MARIA - Na verdade, o que 
quis dize~ com~ foi de colocar_à disposição, 
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- não sei se V. ~ __ tem çonh~cimentp 01:1 ... 
não - do resultado de todo ~e trabalh9 
feito na ONU, para o estabelecimento da._s dire- . 
trizes de defesa do consumidor, nos países 
em desenvolvimento._ -~5~-trabalho foi_ !:_eali-, 
zado pela Organizàção das Nações Unidas e 
pelo Conselho de. E.c;op.orilia Social da_ ONU 
com a fmalidade de levantar dados soPre qua~ 
seriam as diretrizes para a implantação da de
fesa do consumidor nos países em desenvol
vimento. 

Isso foi um trabalho muito árduo da Organi
zação lntemaclonal da Defesa do Consumidor •. 
dentro da ONU, que representava os conslJ!Tli~ 
dores nesse Conselho Econôr.nJçq e_ Sp __ cj!l_l, 
e que resultou nas Diretrizés Básicas de Defesa 
do Consumidor e na_ela_bora_ção_ dos direi_tos~ 
fundamentais, universais do consumidor. Vou 
pedir licença para ler. Seriam: 

Direito à Segurança, que e a garantia 
contra produtos ou seMços que possam 
ser nocivos à vida ou à saúde. 

O Direito à Esçolha: opção entre vários 
produtos e seiViços com qualidade satis
fatória e preço competitivo. 

Direito à Informação: conhecimento. 
dos d~dos indispensáveis sobre o produ
to ou serviçQ para uma decisão conscien·~- _ 
te. _ _ ____ _ . __ 

Direito a ser ouvido: os interesses dos 
consumidores devem ser_ levados em 
conta pelos governos no planejamento 
e execução das políticas económicas. 

Direito à indenização: é a reparação fi
nanceira por danos causados por produ
tos ou serviços. _ . _ 

Direito à Educação para o Co-nsú.ini:i: 
meios para o cidadão exercitar cpnscien-.. 
temente.a_sua função_nq mercado ..... 

Direito a um Meio Ambiente Saudáv~l:.. 
.defesa do equiUbrio _ecológico para me
lhorar a qualidade .de vida agora e preser
vá-la para o futur_o. 

O SR JUfAHY MAGALHÃES (fora do mi
crofone) - Eu penso o- coiltrário: que nin
guém um dia preç~ _ç!o _C(>4igo PenaL 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -' Esses mim
dameri.tos -áO direito_ do consumidor, elabo
rados pela ONU: acho- que é alguma -coisa 
de mUito preciosa; teffios que analisá-los, não 
que seja contra, pelo contrário, acho que_ algu
mas coisas ali são predosas para nós, país 
em-desenvolvimento, e outras estão muito dis
tantes da nosSa reéilidáde, porque apesar de 
terem sidO etabcirãda_s deritro da ONU e sendo 
a OrgariiriiÇão o concerto das nações, ela está 
.sediada lá no Hemisfério Norte, c;om sede em 
NOvá York ou em alQi.rma cidade da Suiça, 
muitas vezes esquece a realiQade terceiro
mundista, não só de Brasil, mas da África, 
dã Ásia e acho muito importante a gente saber 
dê que mundo estamos falando. -

Era essa a colocação- que trazia sobre ·o 
não-cq_ns'::!ffildor bra.sneiro .. 

A SRA. EL!Cl MARIA ~ Senador Dirceu, 
tenhp aqui .a resohJção, qt,ter dizer, essa _distân
cia regiOriaTfei COm _qui a ÍOKO, que é a -orga
nizaçãO-illtémãC"i6rial das "asSOciações_de defe
sa do consumidor, e que está sediada na Ho
landa, só que ela tem a regional para a América 
l.a.tinê!-.• , .... no c'aribe; bem _como na Ásia e no 
Pacífic;o também. · - · · -
.D1a~i~~d~~as diretrizes da ONU, tive inclu

sive õporiÍ.inidãde de participar, em 1987, de 
um seminário regional latino-americano e ca-. 
ribenho sobre a proteção ao consumidor, 
ocorrido em Montevidéu, e promovido pelo 
PNUD, pela ONU, pelo Plano de Desenvol-
vill]_e!:lto das Naçõ_es Unidas. -. 

Te_n_bo_ aqui as recomendações que posso 
ler, Se1õr -o caso. _qUe Se tiramos desse_ scmi:.. 
nário, ·tefldo em vista éx8támente essa reali
dade_ de América Latina e Caribe, não vou 
colo.car especificamente o Brasil. O Brasil es
teVe" presente lá e fez coloçações como todos 

Esses são os- direitos fundamentais e que os outros países. Foi ·a que se retiroU em ter-
foram elaborados pela ONU e que o código mos de ver o que é a América Latina e o 
do Senador Jutahy tem contemplado nc:;._ titulo Caribe necessitariam extrair dess~ grandes 
"DóS Direitos Básicos -do Consumidor''. diretrizes da ONU. _ -

O-SR. DIRCEU CARNEIRO_- A_Sfl' me dê Se V. Ex' me permitir fazer a leitura, se for 
licença, um instante. _ ~-- _inteteSsafl.te. O que foi colocado aqui é o se-

Gostaria de fazer um comentário sobre es- g~inte: _ _ ___ _ 
ses direitos da ONU: acho que não fui muitó "Levando em cOnta as nl,l)Jlerosas ativida-
claro quando dizia ao Senador Nelson Wede- des desenvolvidas pelas Nações Unidas na 
kin, que se retirou, as ColõcãÇões dessa plata- área_ de proteção ao ~onsumidor e, em parti-
forma, desse texto que trouxe, que dizia como cular, à ResoluçãO "I979n4, do seu Conselho 
se distribui mal a renda no Brasil. . EC.onômico e. Soe~!. que reconhece a prote-

Não defendo a atuação da propaganda, da ção ao _consumidor, exerce influência impor-
indúStria, do comércio, ou de bens e serviços tante sobre o desenvolvimento económico e 
em detrimento dos de.sassistidos ou do não soci.W do P;;l:ís." _ 
consumidor, É exatamente o côntrário: glle:Có. O que bate inclusive com a nossa Cons--
ver esse não usuário ser incluído na categori~ tituição. 
de consumidor e o_:Seohor Gerson Cama_tá "RegonQece_ndo CQmO Uf!l fato histórico de 
referiu-se a que se o Código Penal fosse desti- importância fundamenta~-ã adoção por· con-
nado a 1% da população, não seria por aí, senso, em abril de 85, _das diretrizes para a 
é exatamente o contrário, quero ver emergir, proteção ao consumidor em assembléia da 
quero ver esse contingente ou essa grande Resolução 39248, da Assembléiã "Geral da 
maioria de consumidores marginalizados, qÚe ONU, qUe inclui entre Os seus objetivos a pro-
vívem nas fraldas da soc:;ied~de, _flÇl:s maJhas mqção do desenvolvimento económico-social 
da sociedade que façam parte da soded_ade justo, equitativo e equilibrado. COnsiderarido 
,d"! consumo. o impacto que a crise económica atual produz 

sobre todoS os rúveis de satisfação das neces
sidades básicas dos consumidores da região 
e, em Ea!tlcuiar, os grupos mais pobres, levan~ 
do-se ~m con~ que" apesar de na América 
Latina terem-se desenvolvido progrãri1as -para 
a proteção ao consumidor, ainda existem ob
jetivos importantes a serem alcançados nesse 
campo. Deste modo, o seminário, por unani
midade, formula as seguintes recomendações 
e conclusões: -

Recomendações: que os governos adotem, 
dentro da maior brevidade possivel, medidas 
concrl$;!s para a implantação eficaz das dire
trizes ... 

. Aí, acho que o Código de DefE;sa do Consu
midor está chegando. 

"II - Que os governos, tendo em conta 
as circunstâncias económica, social, política 
e jurfdica de cada um de seus pafses, dêem 
prioridade aos seguintes aSpectos: 

Aspecto, vamos dizer, "a) Infra-estrutura 
adeqUacta.~Est.abãlecer un1 me<:ani-smo nado- -
n?ll_c~ntral que sistematize e coordene as polí~ 
ticaspúblicas de proteção ao consumidor." 

Vejo que existe no projeto do Senàdor Juta
hy Magalhães a fundação, da fundação, mas 
me parece que no original do Conselho Nacio
nal de Defesa do Consurriidor havia um siste
ma_-nªôonal de de~ dq_ con$um_idor. 

~b). Criar_e fqrtale~r o~ ~i~J'!l~S ~dminis
trativos de d,escentralização regional com par~ 
ticipação comunitária para a proteção do con· 
sumidor. 

c) Deserlvolver programas- de fcirrilação 
profissional de funcionários e ·agentes vincu
lados à proteçã6 do consulJli@r,"_. 
• Agora o segundo item, que é Sobre a_ segu

rança fisica: 

"Desenvolver_ os sistemas de controle dos 
produtos e serviços internacionalmente com
provados como perigosos_ para a saúde e o 
melo_ ambiente, considerando a necessidade 
de regular as importações e exportações des
Se$ produtos." 

Temos aí "''n:"- exemp-los para se dar, em 
termos de_ Brasil e um caso que ocorreu no 
Japão, que entraram com ações contra a 0-
BAÇiEYG, porque um produto contido em an
tidiarréicos provocava, pelo seu uso indi_scri
minado, paralisla total e conseqüências desse 
tipo. Foi proibido no Japão, foi proibido em 
vários países_ do mundo, e no Brasil continuou 
sendo _utilizado. Atualmente está suspenso, 
mas até uma_ determinada época vinha-se 
usando._ 

"Desenvolvey mecanismo· de registro e in
forniação sobre os acidentes ou outros even
tos causados por produtos ou tecnologia peri
gosas que possam acarretar danos aos cOnsU
midores. 

c) DeSenvolver rrieê:anlsmos para retir8da 
do mercado de produtos comprovadamente 
da~ e perigosos. 

d) Proibir a fabricação _de produtos que 
causem danos irreversíveis ao meio ambien
te." 

Outro" item :qüé é o "c", proteção jurídica 
e ·eÇonômicâ:- · ·-· 
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"Desenvolver e harmonizar em um estatuto 
orgânico as normas nacionais legais relativas 
à proteção ao consumidor. 

Desenvolver os mecanismos para regula
mentar as práticas publldtárias com objetivo 
de evitar lesão aos interesses dos consumi
dores. 

c Assegurar a competência comercial leal 
e efetiva ao mercado. 

d} Legislar em matéria de contrato de ade
são, vendas a domicílio, créditos, garantias, 
manutenção e assistência técnica. 

e) Criar procedimentos eficazes de atendi
mento ao consumidor, caracterizado por ime
diatez, brevidade, baixo custo ou gratuidade." 

Seria o juizado especial de pequenas c~u
sas. 

"Estabelcer normas de responsabilidade e 
compensação objetiva e adequada para prote
ção dos conswnidores." 

Enquadrá-se aí a responsabilidade objetiva 
que vem sendo contemplada nos projetes. 

"Reconhecer, estimular e apoiar as organi~ 
zações privadas de consumidores, garantindo 
sua atuação em organismo de planejamento 
e incrementação de políticas e interesses para 
os consumidores. 

Adotar políticas que permitam acesso de 
todos os setores da população a bem de servi~ 
ços essenciais. 

Apoiar a orientação dos aparatos produtivos 
de outros países com vistas à satisfação da 
necessidade básica dos consumidores nacio~ 
nais e ao desenvolvimento de mecanismo de 
distribuição que atinjam todos os consumi
dores, em especial, os mais pobres. 

Estimular a criação de mecanismos de au~ 
to-regulamentação de empresas, mediante 
acordos entre estas, e as organizações de pro-
teção ao consumidor." 

Um outro item que é a educação e informa
ção para o consumo. 

"Introduzir a educação para o consumidor 
nos programas de ensino em todos os níveis. 

Desenvolver programa de treinamento e 
preparação de educadores em proteção ao 
consumidor. 

lntercambiar materiais de educação e infor
mação sobre proteção ao consumidor, autori
zado seu livre uso por todos os outros go
vernos. 

Facilitar o uso dos meios de comunicação 
social para educação, informação e proteção 
a:o consumidor''. 

Agora. entra um outro item que é a coope
ração internacional. 

"Facilitar e apoiar o estabelecimento de 
uma rede informal de comunicação entre os 
organismos da região dedicados à proteção 
ao consumidor. 

Facmtar a convocação periódica de seminá
rios regionais que incluam, se passivei, a pre
sença de og;~anizações não governamentais. 

Os governos deveriam explorar as possibi
lidades de financiamento nacional e interna
cional que permitam estes eventos. 

c) Solicitar que os países sede dos futuros 
seminários sirvam em forma consecutiva co
mo a Secretaria do mecanismo informal, refe
rido na alínea "a" deste item. 

Promover a criação desenvolvimento e utili~ 
zação de bancos de dados nacionais e interna
cionais que possam ser utilizados na defesa 
do consumidor." Neste caso se convida a Ioko 
a facilitar o acesso aos seus bancos de dados, 
em particular, a de natureza bibliográfica, por
que a loko já possui um banco de dados. 

"Explorar os mecanismos inconstitucionais 
e· financeiros que facilitem a colaboração re
gional através da associação de peritos e con
sultores na matéria." 

Existem outras considerações finais onde 
se anotam que o cUreito do conswnidor deve 
ser considerado dentro do mesmo conceito 
de cUrehos humanos. 

Em suma, é isso que foi tirado em termos 
de América Latina e Caribe. 

-o SR DIRCEU CARNEIRO- Além dessas 
considerações eu tinha uma última indagação 
a fazer seria sobre educação - aí já tem al
guns itens específicos - além desses, a sua 
eXperiência, te-ria mais aJQum dado a respeito 
da educação formal ou Informal, de qualquer 
natureza. 

A SRA. EUQ MARIA--, Temos um projeto 
no IDEC, erri-.lridãmento; os órgãos _públicos 
vêffi fazendo cartilhas de habitação em diver
sas áreas, só que a divulgação desse material 
é multo precária. 

Especificamente a associação civil, em ter
mos de IDEC temos um projeto, por exemplo, 
de capacitaÇão de fomento de ação comu
nitária, capacitação e treinamento de lideran~ 
ças d@ comunidade para formação de associa
ção de defesa do consumidor e para divulga
ção dos seus direitos. 

Isto é _o que eu chamaria de educação infor
mal. Então, seria um programa de capacitação 
nesse sentido. É um projeto que nós temos 
em andamento, para o qual estamos solici
tando recursos financeiros, que seria uma for
ma de se fazer a educação informal. 

Quanto a educação formal, o lndec também 
tem um projeto destinado à educação formal 
nos níveis de primeiro e segundo grau, aonde 
professores da área seriam treinados para po
derem ministrar auJas de direito do consu
midor nesse níveis. 

Poderíamos colocar como experiência, a 
pi"átiCã da eduCação fOifnal e inforrri.al, que 
temos presenciado em outros pafses da Amé~ 
ríca Latina. Na própria Ásia, Onde tive oportu
nidade de estar em dezembro de 88, numa 
reunião na Malásia sobre Defesa do Consu
midor e Direitos Humanos, e fiquei surpreen
dida, porque ali em Tenangue, que é uma 
ilha próxima a capital, a preocupaçêo e o 
quáfitó rea1mente já se trabalha com a edy.ca
ção formal nas escolas, em nível de primeiro 
e segundo grau, e a nJVel universitário, tam
bém, ou seja, os professores introduzem no 
próprio curriculum das universidades essa 
questão de Direito do Consumidor. 

Até porque sou advogada e acho que o Di
rejto do Consumidor passa pelo Direito Co
mercial, pelo Direito Civil, pelo Direito Penal, 
ele passa por todos os Direitos, mas, no velm,,
de, ele não_ se integra em 
ele tem que ser visto até como 

à parte, ele tem que ser tratado corno um 
novo direito que surgiu, ele deve ser visto mais 
como uma fatia, uma parcela do Direito. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Quero apenas para dar um :mselho ao Sena
dor Gerson Camata: acredite na propaganda, 
passe wn pouco de vich no peito e ficará mila
grosamente bem, imediatamente. 

O SR DIRCEU CARNEIRO- Nós gostaria
mos de dirigir algumas indagações ao Dr. Luiz 
Fe\nando, que começariam por tratar sobre 
a questão desta orientação básica em_itida pela 
ONU. V. S• fez observações de que ela tem 
distâncias entre países des_envolvidos, países 
em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 
etc. e que pode ser uma certa temeridade a 
sua generalização. 

Então, gostaria de indagar exatamente por
que as considerações, o que trata a ONU são 
coisas muito básicas, que estariam inseridas 
naquilo que é o fundamental para a dignidade 
humana. 

Então, Isto, pressupõe, na minha interpre
tação, que não haja uma cUferença entre a 
dignidade de que é desenvolvido e a dignidade 
de quem é subdesenvolvido, ou está em está
gio diferente de des;envoMmento. Era sobre 
essa questão que eu gostaria de ouvi-lo. 

O SR. LUIZ FERNANDO- É muito simples 
a minha colocação. O S"en8dor Gerson Cama
ta, em determinado momento, fez uma colo
cação dizendo o seguinte: que a propaganda 
leva as pessoas a consumirem o ·desneces
sário, muitas vezes. Então, se eu usar a má
quina do tempo e voltar a 1901 quando nas. 
ceu o meu pai, com certeza o avião que come
çava com Santos Dumont parecia um pouco 
de fantasia. Meu pai sempre se mostrou muito 
fascinado com o uso do rádio depois, viu sur
gir a televisão, viu surgir a televisão à cores, 
chegou até o videocassete e faleceu há cinco 
anos. Mas, com certeza, se continuasse vivo, 
ele iria usar a tevê interativa que já existe em 
alguns países como os Estados Unidos, Fran
ça e Inglaterra. 

Se eu regredisse um p9uco mais no tempo, 
quantas coisas que a sociedade, ou o comér
cio, ou a indústria, as forças produtivas cria
ram: esse microfone que eu estou utilizando, 
o ar-condicionado que nos falta no momento. 
O que é supérfluo, o que é necessário ou des
necessário para uma sociedade como a nos
sa? 

Então, é -tudo uma questão de níveis, de 
faixas, de momentos. Com certeza, no futuro, 
acho que um Senado, urna Câmara, um ple
nário não precisará necessariamente se reali
zar numa sala como essa. Cada um de nós 
poderá estar na sua própria casa, utilizando 
wna tevê interativa tridimendonai. Há poucos 
momentos encontrava um jornalista que me 
contava da viagem de um Ministro a Nova 
Iorque e do fascínio do Ministro pela utilização 
do telefone nos carros. Isso foi banalizado tam
bém. Voltando de uma viagem aos Estados 
Unidos, eu estava no hotel, pagando a minha 

· -conr.a, quand_o chegou alguém, um oriental 
--;·1'!ão saberia dizer, se chinês, japonês ou ~ . 
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vietinarnita - devolvia o telefone na portaria 
do hotel e pagava sete "dólares. Me arrependi 
de não ter perguntado: "Mas 7 dólares por 
quanto tempo de uso desse telefone no seu 
Carro"; 

Será que nóS," há trinta anos, poderíamos 
supor que o rádio ou o telefone no carro era 
algo necessário. Mas, guardado dentro dessa 
linha de pensar vejo que certas (lecisões da 
ONU e da Onesco abarcam o con.flito, com , 
algumas dificuldades, de países desehvolvidos 
e de paises subdesenvolvidos. Se nó_s çonSJa~':' 
rarmos o homem enquanto ser único, indivi
sível e independente do seu estágio de desen
volvimento, é fácil nós dizermos que certos 
direitos que o homem têm: direito à informa
ção, direito à habitação, à alimentação etc. 
Se i16s começarmos a falar das vantagens 
da sociedade, nós começamos a encontrar 
dificuldades. 

Então, por exemplo, eu vejo algumas coisas 
que conflitam com o no~so estágio de desen
volvimento, porque a C .'lU estando sediada 
no Hemisfério Norte, por mais que ela seja 
formada por paises de Terceiro Mundo- são 
cento e quarenta e nove nações, se não me 
engano, que fonnam_ a ONU. há t.Jma predo-
minância de países terceiro mundistas -, há 
sempre wna influência muito grande dos paí
ses mais desenvolvidos como ~ __ Alemanha, 
a França, a Inglaterra, os Estados Unidos 'e 
até o_s mantenedores da ONU. De ouJro l~do, 
eu já vi discussões dentro da ONU e, ainda 
na linha de comunicação-o Senador Gerson 
Camata com certeza lembra disso- do famo
so relatório Mac Bright, que era um instru-, 
menta da Unesco que prejudicava sobrema
neira. EJes achavam que aquilo estava sendo 
elaborado só para os países de Terceiro Mun
do e _que_ os países do Primeiro Mundo não 
necessitavam de um documento que limita
vam a informação como o Mac Bright Report. 

Eu não sou contra as iniciativas da ONU, 
em hipótese nenhuma, eu c;ligo o seguinte: 
temos que recebê-las e imaginar como elas 
se encaixam em face a nossa realidade. Por
que mesmo neste Brasil são vários brasis. No
vamente me reportando ao meu querido ami
go Gerson Camata - pennita-me chamá-lo 
assim -, eu dizia que o Conar não cobra 
o Brasil, nem o Conar, nem o Ministério da 
Saúde, nem o Senado Federa1, nem o DNER, 
hoje, não sei se o Estado ou a Folha de S. 
Paulo mostrava o selo do DNER, e o problema 
que está sendo Rondônia, que tem quinze mil 
Kms- eu também achei um número estrava
gante - de rodovias federais, e tiveram que 
remeter para lá dois policiais, 2 para patrulhar 
a instalação ou~ aplicação do selo, nos veicu
las que trafegam por aquelas rodovias. 

Nós somos vários paíseS _dentro de um só 
País, nós SOmoS um grande continente. 

Então, vindo de São Paulo, eu sei da preocu
pação de cada um dos Srs ... com. aquilo que 
está ocorrendo em_ São Paulo, Rio, Brasília, 
Acre, Pará, Rio Grande do Sul. É difid encon
trar a1go homogeneizado ou pasteurizado que 
sirva a todos nós. É dentro dessa ótic;a que 
eu faço algumas observações. As decisões da 

ONU ou da Unesco exigem mafs· da minha 
atenção. 

Essa é a_ minha colocação~ 

O SlLGERSON CAMATA- (Fora do rrú
crofone.) peleis extensões do corpo humano 
e as necessidades do corpo humano. 

A eVôlução tecnológica:-quando, por exern· 
pio, o homem inventou a roda, ê uma extensão 
da- perna do homem para ele ir mais longe; 
ele invento~ o guinda~ _como_ uma extensão 
do braçO do hOmem para íevaniar maiS peso, 
(lii'"iã"ãlavanca. A televisão é uma extensão do 
olho do homem para ver o que está aconte· 
cendo fora da sua realidade, de longe, da Ingla
terra; o rádio é a extensão :do ouvido dele e 
o telefone é uma extensão da voz· dele. Todas 
essa inovações, como, também o videocas
sete, que é uma extensão da memória ---:'_ele_ 
grava para ver depois. · 

Essas inovações tecnológicas são as neces
sidades básicas do homem para estender os 
seus sentidos. Agora, a publicidade começa 
a vender aquilo que o ser humano precisa 
quando ela_começa a vender aS necessidades 
para maitter esse sentido funcionando. 

lú é o problema da troca do alimento artifical 
pelo natural, a substituição da vantagem -do 
industrial contra o natura1, e essas outras coiM 
sas, do objeto que ele vai consumir, etc. 

Eu éldto _que toda inversão, todo avanço 
tecnológico que o_bjetiva a dar uma extensão 
a um ~utido do ser humano, é -maravilhgso, 
é um gfande desenvolvimento, mas junto com 

. isso, às Ve?:es, há outras coisas que são prejuM 
di dais. 

o que nós queremos? Que as boas coisas 
'-·sejam efetivamente estimuladas e que as coi

sas-_que, no meio disso, tentem esconder a 
verdade sejam coibidas, e imediatamente. 

O SR. LUIZ FERNANDO -Multo bem, mui: 
to bem colocado._ 

Eu me lembro que quando comecei a·traba
lhar em propaganda, tinha wna máquina Oli
vetti Lettera 22 ou 32::..:..... umã ligeira mudança 
de número- e, d_epols, fascinado eu comprei 
Urna máquina elétrica. Fiquei fascinado com 
·a lnáquina: ligeiros toques. Depq{~_ eu fui a 
Hong Kong participar de wn Congr'esso _da 
Câmara lntemadonal de Comércio e comprei 
wna máquina eletrônica com memória e pro~ 
cessadora de texto, que tenho até'iloje. Outro 
dia •. comecei a trabalhar com um PC _e yi qüe 
a minha máquina é tão limitada. <:r que vem 
depois do PC? Então,_ a propaganda está atre
lada a isso, mas não é_ só a propaganda, ê 
o desenvolvimento da sociedade humana, de 
n6S enquanto gente, de nós enqUãnto povo, 
de nós enquanto nação, de nós ser humano 
Vivendo na face desse planeta, sei lá o que 
vaf existir daqui para a frente. 

· _ __,Qostei muito da sua colocação de extensão 
do ouvido, extensão da visão, "' extensão do 
braço, a extensão da perna. E acho muito bem 
colp~a.do e enriquece ... 

O SR. GERSON CAMA TA~ (Fora do mi
crofone.) 

O SR. lliiZ FERNANDO- Mas_c;!ita pelo 
Sr. Fica melhor ainda. 

O SR, DIRCEU CARNEIRO- Bem, hoje 
nós tivemos uma abordagem bastante insis
tida na questão desses símbolos, quer re'figio
SÕs, quer de outra natüreza~ que vêm não sei 
se de ilusões_ ou coisas dess_e_ gênero. Aqui, 
para fazer wna observação mais próxima do 
Presidente, eu não_ conheço no Br~º· pessoas 
mais competentes para vender estes tipos de 
coisas que os conterrâneos do_Senador Jutahy 
Magalhães, os baianos: vendem objeto_s que_ 
fecham o corpo, que trazem a._ felicidade, que 
atraem sorte e uma porÇão de coisas desse 
gênero, isso é popular. Mas também em São 
Paulo, temos o Baú da. F~licidade e_ _outras 
coisas_ do gênero. 

Como tratar isto, de que modo? Pela expe
riência vivenciada _~ se já foi aqui dito em 
uma pOrção de aspectoS- cOmo isso poderia 
ser tratadci, encarado aqui ·dentro, porque são 
coisas muito s@jetivas, passam pela liberdade 
das pessoas de colQÇar, expor, defender ou 
divulgar isso. ComO tssõ -poderia ser tratado 
num código de defesa .c:to consumidor? Que 
tipo de diferença se fari_a da qualidade desses 
produtos? Ou, pela experiênda, quais os as
pectos que nós poderíamos contemplar aqui, 
que estivesse inserido d~ntro deste contexto 
que quer:emos construir de liberdade, mas que 
também de respeito ao direito de pessoas que 
não podem ser enganadas, e nem, também, 
talvez tiradas as ilusões, as esperanças? 

. O SR. LtiiZ FERNANDO-"Achoi:> seguinte: 
sempre os eXemploS que nós troWr:ennos aqui 
de aberrações cometidas, são tão chulos, são 
tão grosseiros, que nós deveríamos começar 
pelos aspectos mais rudes, mais -piimitívos do 
riõsso sistema. Acho que depOis do primeiro 
passo, nós temos o segundo passo, temos 
o terceiro passo, nós vamos adensando depois 
este Código de Defesa do Cons!llllidor. Sur
giu-me até uma idéia, enquanto ouvia a expo
sição da minha companheira: eu não gosto 
de falar em Código de Defesa do Consumidor, 
porque há um pressuposto de que do outro 
lado existe alguém querendo usurpar, enga
nar. E não é isso, não podemos generalizar. 
Mas, talvez, Código de Direitos do Consumi
dor, ou alguma coisa por aí, talvez fosse uma 
proposta bastante coerente. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Este assUnto 
já foi inclusive trazido aqui, e o que se registrOu, 
pelo menos aqui na Comissão, é que isso pas
sava por aspecto de natureza do estágio de 
desenvolvimento dos paises, como o caso de 
paíse~_ bastante desenvolvidos,_ já estavam 
mais com uma codificação de direito do cidaM 
dão, das pessoas, dos consumidores e que 
países que ainda estão caminhando para esse 
rumo, passa mais pela defesa. E é o caso 
de países que aqui foram citados, que mais 
ou menos_ s_e enquadram numa faixa ou nou
tra. Também no nosso caso, é praticamente 
uma detenninação do te~ constitucional que 
fa1a da defesa e, portanto, e:llsa questão fica 
praticamente resolvida, segundo o texto da 
Constituição, que é defesa, e dificilmente aqui 
poderíamos tomar uma outra nomenclatura 
pa~a definir essa questão. 
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Há temas aqui, que nós temos pradcamente 
tratado em todos os debates que já foram 
aqui realizados que praticamente passam pe
los medicamentos, pelos agrotóxicos, pelas 
bebidas alcoólicas, pelo tabaco, por um con
junto de coisas desse gênero, que creio que 
nós já tratamos ãqui. Não sei se V. s~ teria 
alguma coisas mais particularizada sobre es
sas questões que gostaria de registr.er, além 
das que já discutimos hoje? 

O SR. WIZ FERNANDO- Não. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Por outro la
do, a questão do aspecto,da estrutura de disci
plinar, resolver a questão dos conflitos, qual 
é a sua idéia? Corria nós-podemos equacionar, 
guardada a dimensão do Brasil, a situação 
de cidades muito distantes, de um processo 
mais ativo, como bem conhecemos os nossos 
vários países? Provavelmente vamos ter um 
conjunto de dispositivos legais que pode ser 
do conhecimento das pessoas, mas quem vai 
resolver esses conflitos? Quais os instrumen
tos? A sua experiência de vida pode nos apon
tar ou sugerir, para implementar esse código 
elaborado pelo ~rlamento? 

O SR. LUIZ FERNANDO ~_Não entendi 
bem a sua pergunta. Quais os instrumentos ... 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Quais os ins
trumentos para resolver os conflitos? Seria a 
promotoria que é a que se encaminha? 

O SR. LUIZ FERI"iANDO - Entendi bem. 
Tenho é receio em tratar desse assunto. Eu 
não sou expert, não sou um bacharel, nessa 
matéria, mas apenas um homem de comuni
cação. Então, se eu pudesse transferir para 
a minha companheira de exposição, eu ficaria 
numa posição mais confortável. 

A SRA ELEa MARIA- Vejo que uma das 
coisas que deveriam ser colocadas como in
clusão, no texto original do CNBC, ~~ria o se
guinte: A forma de s.e efetivar !sso, acho que 
deveria ser através de todos os organismos 
que ternos em termos de Poder Púbko. No 
art 5o do anteprojeto do CNBC, que a Comis
são elaborou, eles colocam: 

"A manutenção da assistência judiciá
ria gratuita para o consumidor carente." 

As CiJradorias de proteção ao consu
midor no âmbito do Ministério Público." 

Tive contato com o Dr. Filomena, recente
mente, e ele tem colocado que internamente 
já está sendo criado o cargo de curador de 
defesa do consumidor para tratar dessas ques
tões e serem distribuídas entre várias _comar
cas. 

Acho muito importante a criação do juiza
dos_ especiais que peguem as causas, nas in
termediações de conflitos, sobretudo porque 
tem o aspecto da eficácia, da serenidade, da 
gratuidade. Não é necessário o advogado, o 
conciliador, o consumidor carente ter que 
contratar advogado. Lá ele vai ser orientado 
por conciliadores_ que vão sempre tentar pelo 
conciliador. Assim acho muito importante a 
criação dos juizados especiais- de pequenas 
causas. Existe já lei fe:deral, existe lei estadual, 

no caso do Estado de São Paulo e outros 
Estados, maS a implementação mesmo deve 
ser fortalecida e o estímulo à criação de defesa 
e desenvolvimento de Associações da Defesa 
do Consumidor, associações civis. 

Acho que uma outra parte para solUções _ 
de conflitos, entra na questão da própria em
presa, das grandes empresas, das grandes 
companhias. Inclusive algumas delas tem cria
do Centros de Informação. e Orientação ao 
Consumidor. Agora,_ é importante que essas, 
empresas tenham sempre em vista que_ esses 
centros não sejam um relações públicas da 
empresa. É importante que realmente passe 
a ter um papel de defesa do consumidOF,náo 
sei mas, pelo menos, assumir essa responsa
bilidade perante o produto. Acho que isso ~m
bém não pode ser descartado porque é-uma 
instância de _soluções _de confitos. Um c6i"lsu
midor conscientizado pode estar diante do 
próprio comerciante, do próprio fornec~dor, 
do fabricante e tentar resolver o seu problema. 
Por isso, eu bato bem no aspecto da neces
sidade de informação ao consumidor. -

OSR. DIRCEU CARNEIRO- Provavelmen
te seriam registras que não seriam públicos, 
de reclamações. A emPresa que recebe_ isso 
resolve o conflito, sem estar registrad9: ,nas 
instâncias de conflito. Bom para eles. ' 

A SRA. ELO MARIA- Acho até que ;,-cissa 
diretriz da ONU em termos de América Latina, 
dé certa fonna eStãbeiecer um mo_do Q.e se 
registrar isso em órgãos pgblicoS; que esses 
centros de Informação.~ de Consumidor _.das 
Empresas - não sei se 'ê. tsso, estou falai:ldo 
na liberdade_ ou não, mas eu y_ejo que_ não 
- façam estatísticas e apresentem par~ que 
o Conselho Nacional de- Defesa do _COnsu:
midor aqui em Brasília ~nha estatisticamente 

--aqui1o que foi resolvido pela empresa e: de 
que forma foi resolvido . Eu vejo, por exemplo, 
que não adianta uma empresa ter um centro 
de informação-ao consumidor, de tentativa 
de soluçõ_es entre empresa e consumidor, 
aonde ele vai dizer: "Comprei um lata de sor
vete e veio com graxa dentro do sorvete"." Há 
o diálogo entre o consumidor e o empresá.rio: 
"Pode deixar que nós vamos atendê-lo e reSol
ver este problema." Então, troca por 5 latas. 
Isso, para mim, não é solução-do conflito. POde 
até solucionar esse conflito aparente, mas não 
vai à causa, aquela questão fmal, que é o que 
provocou, por· que graxa dentro daquela lata 
de sorVete? Então eu acho que aí é uma suges
tão, poderia se ter desses centros uma esta
tística e relatórios também pass-ados, 

O Sr. (Inaudível) 
(Fora do microfone) 

A -SRA. EU ti MARIA - Acho_ que é Úm 
Problema sério. E pOr Isso que eu digo, :no 
Juizaâo de Pequenas Causas, para mim, :eu 
acho que em termos de soll!ção de conflitOs, 

_é uma coisa que tem que ser-·implementàda 
o quanto antes e com muita rapidez. Eu ·acre
dito que é urna forma aonde ·o consumidor 
vai estar ali tendo o conciliador, e dizer que 
ele funciona até como uma iilstância infor
mativa tamoem, porque oS-conCilíãdores vão 

tentar informar o consumidor antes da audiên
cia da sOlução do conflito sobre- os diieitos 
que ele possui e o que não p-ossui. 

O SR. LCIIZ FERNANDO -Sr. Presidente, 
eu não gostaria de ferir as normas desta casa 
e muito menos o protocolo, mas _eu estou 
com um problema que está me afligindo. Eu 
sou funcionário de uma grande companhia 
em São Paulo e tenho um compromisso iila~ 
diável amanhã às 8 horas da inanhã. O último 
vôo para São Paulo sai dentro de 40 minutos, 
e se. o_ Sr. me permitisse eu me retiraria nesse 
instante, não quero com isso prejudtcar os 
trabalhos eu me ofereço_ voltar quantas vezes 
foiem necessárias a esta Comissão. Acho o 
trabalho que V. E# estão realizando de grande 
importância para nós, o Conar, trazer a nossci 
mensagem, trazer o nosso ídeário ao_s srs., 
discutir com V. EK', mas preciso encontrar 
urna solução conciliatória. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Nós entendemos a preocupação e não iremos 
de maneira nenhwna prendê-lo mais aqui, e 
qualquer indagação que qualquer c_ompone.n
te da Corriissão desejar acrescentar, nós pode
remos fazer até através de uma_.c:a_rta para 
ser respondida. 

O SR. LCIIZ FERNANDO - Eu guardei e 
registrei aqui ·a colocação dos Srs. para que 
nós encaminhemos algumas colocações nog.. 
sas de urna forma formaL 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Então eu achO que se o Sr. quisei encaminhar 
sugestão até o dia 12, que é o prazo para 
emendas aqui na Comfssão. Logicamente, 
que até o dia 12, qualquer Senador poderia 
subscrever qualquer sugestão, com a qual 
concordasse, apresentar à COmissão. Depois 
do dia 12 tem o parecer dos sub-relatores, 
e, posteriormente, relator. Desses pareceres 

_ poderão surgir sugestões também adaptando 
às propostas, que forem apresentadas aqui. 

O Sr. não se preocupe, poderá sair para 
pegar o avião. 

O SR. LUIZ FERNANDO- Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - EU gostaria
de fazer a última intervençáo, que era urna 

--solicitação formal à nossa Dr" E1ici, para que 
se ela tiver material que possa nos enviar relati
vos a essa experiência do Instituto e até suges
tões, qualquer informaçáo de natureza interna
cional que o Instituto tenha ou locais ou latina
americanas, s_eria de muita importãncia para 
a Comissão recebê-las para avaliar, pãfa estu
dar e propor o texto mais conveniente à socie
dade brasileira, para que nós possamos fa~ 
zê-lo. 

De modo então que eu deixaria registrado 
a solicitação e agradeço a sua participação. 

A SRA.. ELia MARIA- Com todo o prazer. 

o·SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
A Presidência só resta agradecer a Dr" Elicl 
Maria e também ao Dr. Luiz Fernando; que 
teve que se_retirar um pouco mais cedo, mas, 
especialmente, como Presidente, eu queria so

-licitar ao Senador Gerson Cainata, que tem 
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acompanhado sempre com lnieresse os tra
balhos da Comissão e partidpado dos seus 
trabalhos, se possível, substituir-me na sexta- . 
feira próxima, porque amanhã eu também vou 
para São Paulo, çor outras razões, vou ter que 
me operar lá. Mas, então, solicito a V. Ex' que 
me substituísse_ aqui, porque o nosso vice-Pre
sidente não sei aonde está. S. Ex' deve estar 
no exterior, porque há muito tempo que eu 
não o vejo aí no plenário. Ele é assíduo, com-

Então, muito obrigado pela presença de to
cl~. e assim qu~ndo vt aqui cinco SenadoreS, 
Jer:nbre-s_e que cinco_Sena.dor~s representam 
a mesma coisa que 35_ Deputados. (Risos) 
A proporção é a mesma de cinco para 35 
então ê uma presença razoável, nas nossas 
reuniões. 

Multo obrigado e atê sexta.-fe_ira. 

(Está encerrada a presente_ reunião.) 

parece sempre às nossas reuniões, mas eu S• Reuniãp Ordinária, realizada em \ 
imaginei que ele deveria estar viajando. Então 
eu pediria a V. Exi' que me substituí:;se aqui 2 de junho de 1989. 
na sexta-feira, porque eu sei que V. Ex' tem Às d~z horas_ do çlia dois de junho de mil 
acompanhado os trabalhos aqui, porque va- e novecentos e oitenta e nove, na Sala de 
mos ter quatro expositores na sexta·feira. Na Reunião. da Çomissão de Serviços dr; lnf@-Es-
próxima terça-feira, espero já que tudo tenha trutura_, AIª Senador Alexandre Costa, presen-; 
dado certo e eu já esteja por aqui de volta. tes_~os Senhores Senadores Gerson Camata, 

Eu recebi também um ofído da Associação Dirceu Carneiro e Carlos De'Carli, reúne-se 
de Diabetes Juvenil, seus representanteS esta- a Çorril~sâg Temporária, para examinai-, o Pro-
rão amanhã com .o Senador Dirceu Carneiro jelO" de Lei do Senado n~ 97/89, que-"Dispõe 
para tratar dos interesses que eles têm, apre- sobre a prOteç_ão do ConsumidOr e dá. OUtras 
sentarão as propostas para ver o queê passivei providências". Deixam- de compai'ecer, por 

ma, os Senhores Senadores Gers_on Camata, 
DirceU Ca_meiro e ~arlos De'Carli. ['jada mais 
havendo a tratar o Senhor Presidente, antes 
C:tEi encerrar a Presente reunião, agradece os 
palestrantes e visitar.tes, pela magnffica parti
cipação tanto nos depoimentos quanto nos 
deDates, e, convoca os Senhores Membros 

- -da Corrilssão para a pl-óxtma reuniãO a reali
zai-se no dia 6 de junho próximo, às 1 O horas, 
na Sala de Reunião da Comissáo de Serviços 
deTnfra-ESirutUra, AlaSenad.or Al_e:J@ndre Cos
ta e, determina a rnlm Kleber Alcoforada La
cerda, Secretário da.·_ Co.rni.ssão Temporária, 
sej_a lavraçla.~ presente Ata, a qual lida eapro
_Vadé1_ Será assinada pelo senhor PreSidente, 
ifl_c:lo à publicaçãO jUntamente c_om o apanha
mento taquigráfico, __ 

Presidente - Gerson Camata 
Relator- birceu Carneiro 
Oradores -Alberto VieiriRibeiiro - Nico

lau Jacob Neto- Carlos De'Carli, 

fazer o que é possível fazer no Código de Defe- motivo justificado, os Senhores Senadores Jo- _ 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -
A Mesa agradece ã presença dos ilustres con
vidados, Dr. Paulo Sérgio da Costa Martins, 
que ê o representante da Ordem dos Advoga
dos do Brasil no Code_con, Dr. Nicolau Jac.ob 
Neto, representante da ConfederaÇao -Nado
na! da Indústria, no mesmo organismo, Dr. 
Paulo Salvador F_rantine, representante das en
tidades públicas estaduais de São Paulo_e Dr. 
Alberto Vieira Ribefu:>~ representante da Confe
deração Nacional do Comé_rc:-io no.Codecon. 

sa do Consumidor a respeito dessa questão sê Fogaça, Jutahy Magalhães, Ruy Bacelar, 
do interesse dos diabéticOs, para ver se pode Iram Saraiva, Nelson Wedekin, João Menezes, 
haver alguma proteção específica para o caso Alexandre Costa, Joã9 Castelo e Mauro Bar-
deles de facilitar, de dar condições para que ges. Assume a Presidência nos termos_ do art. 
haja uma maior, náo apenas divulgação, mas, 93, § 39, do Regimento Interno do Senado 
principalmente, de fabricação_e de com~a- Federal. o Senhor Senãdor Gerson Camata. 
lização de produtos dietêticos, que eles consi- · Havendo número regimenta], o Senhor Presi-- --
deram que existe uma grande dificuldade para dente declara aberto os trabalhos, d1spensan-
a introdução desses produtos, como no caso do a leitura da Ata da Reunião anterior, que 
dos refrigerantes dtetéticos, que nós levamos foi c;:onsiderada aprovada. O Senhor Presldenw 
aqui no Brasil não sei quantos anos atê canse- _te .comunica a seus pares que a presente reu-
guir introduzi-los no mercado. Posso imaginar nião destina~se a ouvir em _audiência pública 
a angústia com que os diabéticos vivem, na as palestras dos Senhor_es, Dr. Alberto Vieira 
expectativa de terem produtos para consumir Ribeiro, Representante da Confederação Na-
dentro das suas possibilidades de saúde. Mas cional do Comércio no CodeCon e Dr. Nicolau 
não set até onde pode haver um reladona- J.acob Neto, Representante da Confederação 
menta desse com o nos_so código especial. da Indústria no Codecon. COmparecem tam-
Eu soUcitei ao Senador Dirceu Carneiro que bém à reunião os Senhores, Dr. João Appare-
recebesse os representantes para poder tratar cido Munhoz, Representante da Federação do -
do assunto amanhã. Comércio do Estàdo de São Paulo, Dr. Re-

Agradeço, mais uma vez, o comparecimeOw berto Battendieri, Representante da Fiesp, Dr. _ 
to, à exposição que foi feita aqui, as respostas Hans Locher, Representante da Federação do 
que foram dadas às questões levantadas pelos Coinércio do ~tado de São Paulo e Dr. José 
Senadores, e, certamente, essas propostas Má_rcio Branco, Representante da Fiesp. Após 
servirão para exame do Relator para apresen- destacar a carreira pública dos palestrantes, 
tar o seu parecer final, as suas propostas, o o SenhOJ: Presidente comunica os procedi-
s_eu substitutivo a ess_~ projeto. mentes a serem adotados no uso da paJavra 

Como eu já declarei c;tqui várias vezes, o dt,U'an_te a reunião, fdsando_ o tempo dedicado 
projeto não é da minha autoria, o projeto, eu aos oradores inscritos. Em seguida o Senhor __ 
aproveitei um estudo que já havia sido realiza-. Presidente convida os Senhores Palestrantes 
do, com algumas propostas inovadoras, mas, a comporem a Mesa dos trabalhos, passando 
principalmente, para servir de um docUmento a palavra ao Dr. Alberto Vieira Ribeiro, que 
inicial para a discussão para que as propostas_ fala da elaboração de um Código de Defesa 
novas fossem_apresentadas e, daqui, partisse- çlos Consumidores~ ao qual foi incumbido, co-
rnos para a decisão final do Senã.dó' a respeito m'O- representante d01 Çonfederação Nacional 
do assunto. do CorilérciQ_ no_ Codecon e, das divergências 

Eu acho que o nosso cronograma está _sen-- de_ posições nó C'Onselho, no tocaflte a elabo
do seguido. Segundo as previsões, no dia 13 ração desSe Código. Após a palestra do citado 
de junho nós teremos a última reunião com- __ depoente,oSenhoiPresidentepassaapalavra 
exposições, no dia 12 é o prazo para apresen- ao· Dr. Nicolau Jacob Neto, que agr~dece o 
tação de emendas, e no dia 13 em diante convite _da Comissão, pela oportunidade de 
já os relatores parciais poderão preparar o seu transmitir suas ponderações como cidadão, 
trabalho para posteriormente o Senador Dir- ei!Ipresárto-iQdustrial e consumidor. Após o 
ceu Carneiro apresentar aquilo que nós~pe- relato_apresentado pelo Dr. Nicolau Jacob Ne-
ramos, que seja; a peça básica para exame to, o Senhor Presidente franqueia a palavra, 
~c:l.2 Pienádo do Senado. · a qu~m dela_ quei!a fazer uso. Usam da mes- _ 

Ao agradecer, nós gostaJiamos, se possível, 
que cada depoimento fos_se feito num tempo 
em tomo de 15 minutos. e gostaria, com per· 
missão dos demais convidados, de fazer _aqui 
um processo legislativo de inversão da pauta 
-o Dr. Alberto Vi~;;ira._Rlbeiro está com um 
cgmpro_misso, e se cles!Qcou atê aqui - e, 

· então, QOstaria de convidá~lo Para prestar o 
seu depoimento, os_seus e$clareçim~ntos, em 
primeiro lugar .. 

Convido, então, à mesa, o Dr. Alberto Vieira 
Ribeiro. 

O SR. ALBERTO ViElRAR!6EIRO -A Con
federação Nacional do Corriéfdo ·se fei r!!pre
sentar no Coli5e1h(f Nadonal de Defesa do 
Consumidor ao quaJ fui incumbido da elabo
ração de uro Código de Defesa dos Consu~ 
midores. A nossa. posição nO Conse_lho, no 
·tocante à elaboração desse Código, divergiu 
da maioria- dos membros desse Conselho e 
estiveriioS nuirla .J>OsiçaO paralela à das outras 
entidadeS SiitâfcâiS,- representativas do seta r 
empresarial. Nós divergimos por eriteridenno 
que esse Código adotou posições e principias 
-posições filosóficas- que não se combi
navam com aquelas que nós defendíamos. 
Nós eriteridfamos e_ entendemos que O Código 
de Defesa do Consumidor deve, primacial
mente •. exprimir as relações de consumo, ou 
seja, uma regulamentaÇaão de relaçõ~s de 
consumo. Ao invés disso, o anteprojeto pro
posto pelo .CNDC firmou um preconceito de 
haver o interesse social apenas numa das par
teS, deverido ã-outra Jiârte -:.:.::.piUcfutores, distri
buidores, comerdantes, propagandistas-ser 
objeto de suspeita em princípio. Em --conse
qüência, alvo de vigilâ~cia policialesca, 

_]" --
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Foi com esse caráter primitivo e polidaJesco 
que presidiu a concepção do CódigO de Defe
sa dos Consumidores; a que nós ·nos opuse
mos. De acordo com essa concepção, na reali
dade, pretendia-se que o Estado passasse a 
exercer uma verdadeira tutela sobre o consu
midor, orientando-o nas suas 'decisões de 
compra, tomando por ele decisões que cabe 
exclusivamente--ao consumidor que têm, para 
isto - e, se não tem, deve adquiri-la através 
de educação e informação_- a capacidade 
de discernir entre_ _o que é bom e o que é 
ruim para ele, o que atende e o que não atende 
aos seus interesses. _ _ _ 

É preciso lembrar que neste momento em 
que estamos aqui debatendo o problema, são 
milhões de transações na área comercial que 
se realiza neste momento e a regra geral -
quase absoluta - é de plena satisfação de 
ambas as partes. o que significa dizer que a 
fraude, o ilaqueamento da boa-fé do consu
midor indubitavelmente existem, mas se apre
sentam como exceções. 

A outra divergência de concepção-que nós 
tivemos em relação a este Código é de que, 
ao entender o problema como de relações 
de consumo, é preciso ver que, afinal, toda 
a sociedade é consumidora. Consumidores 
não são só os assalariados, os trabalhadores. 
mas o comerciante é consumidor, o industrial 
é _consumidor. Enfim, todos são consumido
res. Portanto, há o interesse ·de que essas rela
ções de consumo se processem da forma 
mais harmoniosa pos.;;ível. 

Além disso, entendemos que defender o in
teresse do- consumidor_ é, sobretudo, criar um 
clima dentro da economia, dentro da socie
dade. que permita ·o maior desenvolvimento 
possível das atividades produtivas e de consu
mo, que possibilite a diversificação, tanto 
quanto possível, da oferta à fragmentação do 
mercado. Porque, indubitavelmente, o exem
plo mundial não deixa margem à dúvida: s6 
a competição e, através .dela, a eficiêhcia, o 
aumento da produtividade, é que pode levar 
ganhos reais ao consumidor. Todas associe
dades modernas, avançadas, demonstram is
to claramente. O consumidor _é, sempre, pro
porcionalmente, mais bem atendido naquelas 
sociedades que desenvolvem um sistema pro
dutivo mais .eficiente. 

E pergunta-se: a intervenção do EStado, 
através de mais regulamentação, de mais fiS
calização, é um meio adequado para se chegar 
a esse clima que permita a harmonia entre 
produtores, distribuidores e consumidores? 
Parece-me que não é, menos ainda, num C6--
digo de Defesa dos Consumidores que, nos 
seus 170 artigos, sistemattcamimte, coloca 
sob suspeita tanto o produtor como o·- distri
buidor e impõe normas até draconianas para 
o simpl~ exercício da atividade comercial. E, 
sobre tudo isto, coloca uma estrutura de pena
lização -penal e administrativa- realmente 
mais do que exagerado e tudo isto resulta 
em constrangimentoT em temor, em frustra
ção, resulta em mais retração do setor pro
dutivo. 

Estou, aqui, falando em nome do cOmércio 
- colocamos o comércio em foco. _Não há 

atiVidade mais competitiva do que a comercial, 
- pela simples razão de que o comércio nãO 
_ c;lepehâe de legislação especifica, não depen· 

de de incentivos flScais, de subsiclios, não pre
CISa-de aprovação de projetas do GOverno pa
ra se instalar, não precisa de financiamentos 
especiais. A grande maioria do comércio, 
constituída de pequenos e médios empresá
rios, são daquelas pessoas que escolhem um 
local adequado e, de acordo com o seu tino, 
avaliam qual o setor preferencial em que de
vem atuar, mobiliz.am_u_m pequeno capital de 
!isco e s_e lançam à atividad~, Do outro lado 
d_a esquina, nada impede_ que _se instale um 
outro comerciante, atuando, exatamente, na 
mesma área e isto acontece - todos nós sa
bemos -_em todas as cidades do Brasil. So
brevive aquele que é capaz, tem habilidade 
o_y_t!ml intuiçãO Ou conhedfnentO que oJevem 
a gerir o seu negócio, a aQi1izar o movimento 
do se_u estoque de maneira a produzir os cus
-tos marginais mais baixos. Se eie não fizer 
isto, ele está condenado a desaparecer por 
que a concorrência é, praticamente, elástica, 
não tem limite, 

_Vemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, far
mácias - no lugar onde moro, nas redon
d~_s,_ pipocam farmácias. Por ali já abriram 
e fecharam, nos· últimos 10 anoS, -algumas 
dezenas de farmácias. Isto vale para muitos 
OutroS ramos do cotriérc_io. Os Própiios shOp
pingcenters, que são urna forrna modema 
de comercial~ação, na verdade, mantêm esse 

o caráter altamente competitivo porque as lojas 
são alugadas um aluguel alto - e é preciso 
que haja muito tino, muita capaCidade para 
o c::Omerciante sobreviver. 

O Brasil também tem qualquer coisa pare
cida, que é a lei que criou o Çade, Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica. E maiS 
do que Isso, temos uma miríade de leis nos
Códigos Penal, Civil, Comercial, tQdos e{es vol
t?J.dos de uma forma ou d~ outra para defender 
o ·consumidor. Ou Seja, O comerciante, o pro
dutor, o cüstribuidor ou o propagandista que 
ilaquear a boa fé do consumidor, que oferecer 
produtos que não correspondam às especifi
·cações, que não tenham intifnse~a e a "teCno
logia que é anunciada, o propagandista que 
anuncia produtos que não correspondem às 
verdades apregoadas, tudo isto é uma contra
venção, é uma infração legal, que evidente
mente tem que ser punida. 

Como eu 'disse, essa penas jã estão previs
tas._Então, pergunta-se: E 6 Código de Defesa 
do Cqnsumiçlor? Acho que o CódiQo de Defe
sa do Consumidor- a __ Cõrtstituição _prevê 
que seja implimtad6 esse código e ele deve 
ser implantado, é útil. Mas deve partir d_e_ uma 
consolidação da imensa legislação existente. 
São mais de 150 leis, dezenas, centenas de 
portarias. 

Há que se fazer uma consolidaÇão-e siinplifi
cação_dessa legislação. Há realmente que se 
agilizar o processo judicial, através 9o _quê? 
De juizados de pequenas causas. Somos a 
"favOr disso: Sobretudo, acreditamos que o Có
digo de Defesa do Consumidor deve enfatizar 
a informação e a educação tanto do produtor, 
do intermediário, quanto do consumidor, para 
-que todos saibam até aonde vão seus direitos 

. ê a partir de onde_cessam tais dir_eitos, SObre
- tudo o consumidor, que precisa s_er bem infor

mado. É preci59 que haja campanhas perma-
nentes- e isso, seguramente, vai s~r um pro
cesso longo, como aconteceu em outros paí
ses - para que· ele _esteja bem consciente 
dos seus diréifus e reclamar e fazer valer esses 
'direitos todas as· vezes que forem violados. 

. Quanto ao airt._eprojeto oriundo do conselho 

_Ora, num ambiente assim córilpetitivo, co· 
mo imaginar que se possa ter como regra, -
na atividade comercial, a intenção_ de usurpar 
lucros acima do permitido pelo negócio em 
si, como pretender servir mal o diente, tratá-lo 
c:om menos cortesia, oferecer produtos que 
não correspondam às especificações? Esse 
comerciante, fatalmente, estará tondenado a 
desapareCer. 

P"õrtan.tO, é neSse dima de competiÇão que 
_se terá o melhor atendirriento do çonsumidor. 
Isto também vale pelos outros setores produ
tivos da indústria, setores produtores de insu
mos, desde _que haja posSibilidade de diversi
ficar a oferta, desde que, haja um clima propf
cio ao desenvol0mento dos negócios - e 
é bom lembrar que a Constituição estabeleceu 

_ ·- Nacional de Defesa do Consumidor, coloca
mos sérias restrições à maioria das suaS pro
postas- porque, como eu_ disse, elas tendem 

. a assumir um-a p'osiÇão primítiv.:i e:·policiales
ca, antes de mais nada, cer<:andQ o s~tor pri
mitivo produtor, distribuidOr e intermediário 
de armadilhas por todos os lados. 

_ c;QmO dos um_ seus princípios bã.SiêoS, a lil;>er
dadi:!_de. iilidativa e a_ ~çonomia de livre mer-
cado. _ 

.É evjd~nte que não vamos ignorar os exces
sos, os desvios de_ comportamento, que são 
própriOs de qualquer mercado - não apenas 
do mercado brasileiro, mas até dos mercados 
dos países máis desenvolVidos. Portanto, da 
necessidade de o Estado intervir, em certa 
medida, no s_entido exatamente de garantir 
que a atividade econômica se desenvolva num 
dima propício à competição, à diversificação. 
Pelo que sei, o principal instrumento de defesa 
. do çqns[,Jmidor num país como os Estados 
Unidos, por exemplo, deriva do ChaiSman Act? 
De 1890, que foi a raiz da lei antitruste. 

No caso do Comerciante, por exemplo, se 
ele vende um produto na sua loja, que deve 
_ter algumas centenas de itens, . unia lata de 
óleo que não tenha a eSpecificaÇão -eXatamen
te- prevista oU Outro produto qualquer, ele é 
c6-restmnsávél, ãpesãr de não ter partícipado 
do sistema produtivo, ele não tem nenhum 

. Ç.loll)ín~o soPre a tecnologia que levou àquele 
produto, ele não tem nenhwn domínio sobre 
o contr_ole de qualidade sobre ese produto. 
Então, ele fica sobre os riscos de peria-sofidária 
cpmo o eventual produtor que fugiu, intencio
nalmente ou 11ão, das normas estabelecidas 
para aquele produto. 

Outros itens deS-Se códigO igticilffieníe cer
ceiam e intimidam o produtor como, por 
exemplo, a inversão do ônus da prova, uma 
aberração jurídica que parece que já por con
senso~ dós_ debates que têm havido, parece 
que é um item que Já tende a ser superado. 
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A modificação unilateral de cláusulas de . 
contratos, nós entendemos que é outra aber
ração jurfdlca. Qual a garantia que tem um 
comerciante ou um produtor que assina um 
contrato livremente, de compra e venda, como 
consumidor e, de repente, esse contrato não 
vale mais. De repente o consumidor tem o 
direito de devolver o produto e retornar o se:u 
dinheiro com a restituição do que gastou, com 
juros e correção monetária. Ora, isso é uma 
verdadeira espada pendente sobre o comer
ciante. Ele cerlamerifu-está USando aquele ca
pital de giro, para renovar o seu estoque, para 
fazer outras compras. De repente ele se vê 
sob a ameaça de ter que fazer uma restituição. 

O C6digo inclusive ~stabelece prazos que 
dá ao consumidor o direlto_de d~olver o pro
duto ou de pedir restituição; Prazos larguís
simos, quer para vícios aparentes, quer para 
vícios ocultos. Prazos muitísSimo superiores 
aos previstos no Código Comercial e no Códi
go Qvil. CentO e oitenta dias depois de vendido 
um produto, pode um comprador alegar um 
vicio aparente e exigir a devolução do bem 
e a restituição do que ele empregou. 

Então, essa reparação de danos, esses vi
cios de qualidade, evidentemente, não podem 
ficar na área do comerciante, porque ele não 
detém dómínio sobre o processo produtivo, 
não pode dar tal garantia. E os largos prazos 
de prescrição colocam-no numa posição alta
mente vulnerável. 

No terreno das infrações admin[strativas são 
previstas coisas como o fechamento da em
presa e até a intervenção da empresa. Fica 
dificil imaginar, de repente, o Estado inter
vindo numa empresa comercial. O Estado, 
que _é_ tradicionalmente um péssimo gestor 
nas áreas em que_ já atua, de repente vai virar 
gestor de um armazém, de uma farmácia, o 
que é um disparate e, sobretudo, uma contra
dição, no momento em que no Brasil e no 
mundo inteiro amadurece a concepção de 
que o Estado deve se retrair das atividades 
econômicas, deve-se limitar aos setores em 
que sua atuaçao se faz indispensável e abrir 
o máximo possível o setor econômico e pro
dutivo à atividade privada. 

E, na área penal, chega-se ao exagero, de 
propor pena de reclusão de dois a cinco anos. 
Em mUitOs casos, põr infrações até irrelevan
tes, por infrações mínimas, fica o comerciante 
ou o produtor ameaçado de pena de reclusão 
de dois a cinco anos, no momento em que 
o nosso s1stemi!! penitenciário e presidiário 
apresenta problemas da gravidade_ qUe n6s 
todos sabemos. 

Ora, não nos parece que esse seja o cami
nho, voltando, ou fechando o dr-cuJo d~ 
exposição, nós acreditamos que a melho~ ~i!!
neira de defender o consumidor é esW>ele
cendo harmoniosas relações de consumo, é 
garantindo o _consumidor, dando-lhe sobre~ 
tudo consciência dos direitos que ele já tem, 
e para Isso é importante uma consolidação 
da legislação existente e simplificação da mes· 
ma. A criação dejuizados de pequenas causas 
para dar mais rapidez, mais fluidez a esses 
casos que eu considero excepcionais, que são 
excepcion~~ dentro do uniVerso das relações 

de consumo, mas que sejam, então, apropria
damente defendidos os direitos dàs consumi· 
dor~S_. Mas é preciso, sobretudo, que não se 
criem novos constrangimentos, novos.óbices, 
mais regulamentação, mais ameaça ao setor 
produtivo, seja do produtor, seja do produtor 

- intermediário de insurnos, seja do distribuidor 
atacadista, varejista. 

Neste País, nós precisamos é criar condi· 
çõeS--e clima que le"Vem a diversificar o setor 

_ produtivo,· que lev_em a sociedade a voltar a 
investir, que levem novamente essa economia 
a crescer, porque através desse crescimento, 
da diversificação da oferta, da multiplicação 
de ofertantes é que seguramente será melhor 
atendido o consuniidor. Quanto mais coagido 
o setor produtivo, quanto mais preso a regula· 
mentações, com cada vez menos espaço para 
atuai, pcira inVestir- por esSà pressão terrível 

-que exerce o setor público sobre o setor priva
do hoje em dia - quanto menos teremos 
possibilídades de- retomar o nosso processo 
de crescimentO. 

Isso não quer dizer que nós somos literal
mente contra o EStado ou a favor de um /aissez 
faire, que nãO tem lugar no mundo de hoJe. 
O Estado tem a sua atribuição, já está dotado 
dos dispositivos legais para agir, não é por 
falta de leis que ele deixará de fazê-lo. O Estado 
tem que ter como alvo principal criação do 
clima para que _se implemente o dispositivo 
constitucional e uma sociedade que se desen
volva pela primazia do setor privado, pelo de
senvolvimento do mercado,_ pelas relações de 
consumo qUe se processam dentro desse 
mercado. Nós não ·queremos um sucessor tu
telado pelo Estado, isto está completamente 
fora do mundo moderno e competitivo em 
que nós vivemos. Isso ainda era concebível 
até há alguns anos, quando algumas das gran
des economias centralmente planificadas de
senvolviam e~ tipo de relação entre produtor 
e consumo, mas com os pobres resultados 
que todos nós sabemos. O _çonsumidor deS
ses países certamente não era o mais bem 
atendido, nem em qualidade, nem em quanti
dade, daí as mudanças que nesses países se 
processam, em consonância com todo o 
mundo moderno, em que se mantém a pre
sença do Estado como elemento regulamen
tador, até mesmo incentivador de certas ativi
dades económicas, mas não o Estado todo
poderoso que exerce a tutela sobre ·o consu
midor, que exerce uma pressão incoercível 
sobre o produtor, cercando-o por todos os 
lados, olhando-o como um suspeito que entra 
no jogo da produção económica, não com 
o objetivo comum de produzir mais e de obter 
ganhos marginais maiores através do aumen
to dél quantidade. A expansão do mercado 
é um alvo fundamental para a atividade produ
tiva capitalista inodema Eu acredito que o 
setor comércio, hoje, no Brasil, já está bem 
ciente disso. E -mais do que qualquer outro 
sistema, ele tem que estar ciente àisso, por
que, como eu expliquei, o setor comerciçli é 
essencialmente, por definição, um setor alta
mente competitivo. E assim sendo, o seu obje· 
tive tem que ser o de alargar a sua faixa de 
consumo, o de atender bem o seu consu-

midor, o ·de corrigir os erros e os problemas 
havidos nessa relação com o consumidor, co· 
mo já exiStem, em quase tOdas as atividades 
comerciais, os departamentos de atendimento 
ao tonsumjdor, exatamente _para harmonizar 
essa relação entre consumidor e intermediá
rio.-

Eu acho que é o que eu queria dizer, no 
tempo que me foi concedido. Se interesSar 

_ à Comissão, a Confedero?!S:ão Nacional do Co
mércio preparou um documento criticando 
especialmente, item pOr item, os dispositivos 
contidos nesse anteprojeto do C6digo de De· 
fesa do Consumidor, proposto pelo Cons.elho 
Nacional de Defesa do Consumidor. De modo 
que eu ln e concentrei,- neSsa· eXpoSiçãO, nas 
questões de prinCípio, nOs--problemas de filo
sofia, e arremato diiendo: são as relações de 
consumo que envolvem produtores e_ consu
midores no mesmo alvo, o alvo de produzir 
mais, de produzir melhor, porque esse é o 
objeiivo natural aõ prOdutor e do intennediário 
para que ele amplie, para que ele dê cada 
vez mais consiStêricia à sua atividade, senão 
~!e _vai ser condenado à_~rgifuilidade, e o 
consumidor será sempre o beneficiário desse 
processO. Pjll'a tanto, é pi"ecfso que -no Código 
de Defesa do Consumid_or seja enfatizado o 
proble.ma ~ infonnaç~o ~da educação. Além, 
como eu disse, daquela consolidação de legis
lação existente, inplantação de juízos de pe
qu~nas tausas.Ac:redito que através desseca
miiilio e pela própria evolução do mercado 
e da· economia nacional levaremos o çonsu-: 
midor brasiJeiro até o nível de satisfasªq já 
atingido ~m outros pafses de economia de 
mercado, mais avançados do que o nosso. 

O SR. PRESIDEN1E (Gerson CamQta) -
A Mesa agrádece· ao Dr. Adalberto Viana Rlbei
ro a sua presença, a sua contribuição e infor
ma que o documento elaborada pela Federa
çãfj do_ Corriér<:1~- de Sã_o Paulo j~ está aqui ... 

O SR. ALBERTO VIANA RIBEIRO - Nós 
temos outro, nosso-da Confederação Nacional 
do Comércio, que aqui está. · 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -
A Mesa registra também a presença do Sena
dor Carlos De'Carli membro desta Comissão, 
e convida, para trazer a sua contribuição, o 
Dr. Paulo Sérgio da Costa Martins, represen
tante da Ord~m dos Advogados do Brasil no 
Ccidecon. (Pausa.) Não tendo S. Ex" compa
recido até este momento, a Mesa convida o 
Dr.NicolauJacob Neto, representante da Con
federação Nacional ~a Indústria ~o Codecon. 

O SR. NICOLAU JACOJ'l NETO - E>án•• 
Srs. Seii.adores Gerson Caffiatâ, Dirceu Caf
neiro e Carlos De' Carl i, Sr" _e_ Srs~: Com niu~ 
satisfação estou aqui, empenhado em não 
desperdiçar a oportunidade que tenho hoje 
de participar da reflexão e- do debate que se 
vem desenvolvendo pelo Pais a respeito de 
um assunto tão importante e tão sensível a 
toda a sociedade como o que se r~rere~ prote
ção jurídica das relações de consumo. 

Sem entrar nos aspectos legalistas, sem me 
ater às espercifiddades jurídicas das várias 
propostas legislativas que pretendem instruir 
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o Código de Defesa do Consumidor, quero· 
transmitir aos senhores as minhas pondera
ções çofl)o cidadão e minha experiência na 
qualidade de empresáriO: industrial e também 
consumidor. 

A defesa do consumidor, ou, em uma ex
pressão a meu ver mais apropriada, a proteção 
a relações de con51,1rno, foi consagrada por 
nossa nova Constituição com.oprindpio orien
tador da ordem econômíca. Um príncípio, que 
deve .conviver e harmonizar-se com outros 
também expressamente estabelecidos, entre 
eles. o da i.niciativa privada e livre concorrên
cia. 

A livre iniciativa que sintet;iza a possibilidade 
de empreendimento privado, aberto e concor
rente, já ê um fator de proteção ao consumo, 
na medida em que proporciona a diversidade 
de oferta à coletividade consumidora que; por 
sua vez, estabelece, através da manifestação 
de suas preferências, padrões de qualidade 
que são perseguidos e superados pelas em
presas na disputa de merc~d_o. O resultado, 
são melhores produtos e melh9res .cçmdiçõ.es 
de comercialização. . . 

É certo que isto SÓ nãQ Qasta para garantir 
ampla segurança e proteção ao consumo. Há 
que vir urna regulamentação té<:nfca e jurídica; 
a sociedade brasileira dela necessita e nós a 
defendemos. 

No entanto, é imprescinQív~l que ela se situe 
em nossa realidade, que ela se compatibilize 
com as peculiaridades do Pais, não se distan
ciando de nossas tradições juóQicas e não _ig
norando o estágio de desenvol\'jmento sQcj.o
econômico .em que nos encontramos._ 

Várias conquistas, nesta área, conseguidas 
em pálSes estrangeiros devem ser conside
radas e estudadas, podendo servir como 
orientação, como objetivo. 

Seria sensato colher o que supostamente 
há de melhor ,em nações como os· Estados 
Unidos, a Alemanha, a França, e condenSai" 
em um código brasileiro, dando-se uma gui
nada abrupta de 18~ na direção do que cha
mamos modernidade? Seria esta, de fato, a 
forma correta_de avançar? 

Confesso que tenho sério temor quãntó ao 
êxito de tal investida. 

Desconfio de visõeS unilaterais de um as- -
sunto de várias facetas. 

Apregoa-se minuciosa e exacerbada tenta
tiva de defesa nas esferas administrativas e 
judiciária de eventuais direitOs lesados, a 
exemplo do que fazem Estados estrangeiroS. 
Contudo, não se cogitou da instituição e divul
gação de normas técnicas balizadoras da pro
dução e da comercialização, como também 
fazem aqueles Estados~ 

Em um exemplo muito grosseiro que tenta 
demonstrar um certo apelo demagógico de 
algumas propostas, podemos dizer que pro
dutos podem durar um dia, um ano, uma dé~ 
cada, etc'"'-'ilSe não hâ orientação através de 
normas técnicas que indique a necesstdade 
de duração mínima de um ano, por exemplo, 
para determinado produto, como poder-se- ia 
respaldar a reclamação de que ele dwou ape
nas um dia? 

- Utilizamos um exemplo absurdo, do ponto 
de_vista prático, mas que alerta para um enfo
que simplista do. qual devemos nos afastar, 
porque o industrial que_não zelar pela quali
dade de seus produtos, está fadado à ban
carrota. 

Ao conswnidor interessa a qualidade; do 
fornecedor __interessa a satisfação do consu~ 
midor. 

. Paradoxalmente, essa mesma busca de de-
_senvoMmento da qualidade, apontada como 
o lado mais salutar _da concorrência, no que 
tange ao· consUn)O, seria af~da e compro
rrietida, a pretexto de d~fender-se o __ GQ:nsu
midor, se prevalecer a tendência que vem nor
teandO às proposições legislativas a respeito 
da matéria.· 

A idéia centrada na penalização .de fabri
cantes e comerciantes, em detrimento de con
dutas preverltiVãS e coffipenSatórias,_ como já 
salientamos, além de provocar uma equivo
cada "caça às bruxas", poderia estimular a 
demanda judiciaJ, o impulso de recQrrer ao 
jud_iciári6 antes de qualquer ovtra iniciativa, 
ou mesnlo a"nteS d~ ~ t~r é?-bsçluta convicção 
da responsabilidade dq fom.ecedpr. N.estas cir
cunstâncias, as grandes inc;lústrias e os gran
des estabelecimentos comerciais~ embora fos
sem muho visados, pcir sua ca'paC:idade e re
nome, mais facilmente produziriam prova de 
zelo e qualidade. 

E. as micro e pequenas empre~_s? Como 
encarar as suas chances de sobrevivência e 
des.envolvimento, estando elaS à_ mercê de se
veras sanções _administrativas que; aPiícãdas 
precipitadamente, pOdem im'plléar na suspen~ 
são temporâria de. suas atividades ou no pró-
Prio fecham_entp_de suas portas? ' 

Os -_cõciigos propOstos, em vez de estirnu- -
!arem- e orientarem a melhoria da produção, 
na V'erdade, acabam por inibir e desencorajar 
novoS eiDpreeii.dimentos, tanto no que se re
fere à abertura de empresas, quanto no_ que 
diz respeito ao lançamento de produtoS. 

O que se nota é a inegável prevenção contra 
a livi'e empresa, cuja atividade e propósitos 
são, desde logo, considerados suspeitos. Mas, 
ao contrârio, normas de defesa do consumi
-dor são legítimas por refJularem a exceção, 
ou seja, atas de fraude ao mercado consu
midor. 
- Ademais, o problema da defesa do consu
midor nãO POde ser visto como se houvesse 
uma casta de fornecedores à qual estaria su~ 
jeita uma universalidade de consumidores. 
To dos somos, concomitantemente, fornece
dores e consumidqres, conforme a posição 
que ocupamos, el}1 çl.ado momento, nas rela~ 
ções económicas. 
-- Devemos lembrar ainda que a defesa das 
rel_~ções de consumo depende tanto do com
portamento dos fornecedores quanto o do 
consumidof final e dos demais participantes 
da corrente económica (comerciantes, distri
buidores, transportadores, etc.). 

É--de exigir-se de todqs extrema responsa
bilidade em suas práticas e alegações. Não 
há dúvida de que o consumo, nos dias de 
hoje mais do que outro, reHete aspectos ç:ultu
rais de cada sociedade. 

A fidelidade nas relações económicas é reci
proca e quaisquer regras devem prever a reei~ 
procidade. 

Feitas estas considerações de ordem geral, 
gostaríamos de pelo menos alertar para algu
mas disposições propostas que muito nos 
preocupam. 

Responsabilidade objetiva do Fornecedor: 
0- argumento de que a teoria~ d_a respónsa~ 
bilidade objetiva é.a.que, internacionalmente, 
vem sendo considerada avanç~da, não basta 
para justificar sua adoç:ão. A <:]Uestão não se 
prende ao simples fato de_ optar-se por uma 
alternativa doutrinária. Há que se ponderar so
bre· sua· conveníência, dosando, se necessário, 
a aplicação do_ critério escolhido. _ 
. O maior erro consiste na imposição da res~ 

portsabilidade objetiva __ co~o~_princípio abso
luto, como_ regra geral, pressupondo ser ela 
cabível em todcis a~ hipóteses. Este erro é 
agravado quando se nota qUe riem meSmo 
há contrapartida, ou seja, qu~ r.~o foram asse
gurados meios prontos e eficaz~s. Qe defesa 
por parte do acu~dç1. 

Cuida-se a todo instante, do dano moral 
sofrido pelo cOnsvmidor, mas não hâ uma 
só palavra de resguardo ao danO moral e a 
perda de crédito a que ficam expostos os for
necedores. 

Adotado o pnhcípio da responsabilidade ob
jeti\Ta também na esfera administrativa, ter
se-ia adotado SimUltaneamente à pUnição ob
jetiva imediata, capaz __ ·de interromper a ativi
dade negocial, por mera preSurição, sem que -
seja resguardado o inafastável direito do forne
cedor de demonstrar sua inqcência. Diga-se 
de passagem que as·sanç:ões administr~tivas 
deveriam, pelo menos, obedecer a uma escala 
compatível com a proporção lesiva do ato que 
se· pretende punir, escaJa esta. que não vem 
sendo considerada 
· Inversão -do Ónus c;la Prova; a inversàõ do 

ónus da prova - hão desconheCemOS - é 
utilizada çoino recurso do juiz qUe, dada às 
circunstâncias esPeCiãlts:sitTiãs- da demanda, 
vale--se deste expediente para alcançar juízo 
de probalidade e cumprir SUa fiJriÇão decisó
ria Mas, mesmo assim, a inversão (termo que 
po~ si s6 demonstra cqntradição a üm prin
cipio geral orientador do direito) do ônus da 
proVa não é, e nem pode· ser, adotada eXpres
samente em lei com regra processUal. 

Há de perdurai sempre, cOmo pfeSsupostO 
de justiça, o preceito de que _cada parte deve 
provar o que ale_ga. Fato nãO provado equivale 
a fab'não alegado. -

N;é. os países que em matéria de proteção 
ao consumidor são mundialmente tidos c:omo 
"aVançados" aceitam a inversão-do ânus da 
proya no âmbito de seus tribunais, como alter~ 
nativa necessária do juiz, como subversão das 
orientações gerais de Direito, utilizáda porém 
C:om extrema cautela e exçepcionalmente . E 
há sempre resistência à utilização da inversão 
do Qnus da prova ou à sua generalização. 

O nosso Pireito, até o momento, está alícer~ 
çado no pressuposto do dolo ou culpa para· 
ensejar responsabilidade por danos causados 
a terceiros. 
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Quando a COnstituição declara que o "Esta- -
do" promoverá, na forma da lei, a defeSa do 
consumidor, deve entender-se que a lei deve 
fJXar as condições objetivas em que esSa PrOte
ção se dará, não sendo lícito obrigar o forne
cedor a fazer prova da correção de sua con
duta, tão-somente porque a alegação do_ con
sumidor se reveste de "verossimilhança", o 
que quer dizer "aparência de verdade". 

Mantendo a culpa no vértice do sistema_de 
responsabilidade dvil, a inversão pode ocorrer 
quando, em face de fatos concretos, seja ela 
a única Saída para a constatação da verdade. 

Cogitando da teoria objetiva ou da inversão 
do ânus da prova, o legislador não deve dar 
margem à acusação fádl, servindo de notícia 
para a imprensa com imediata repercUssão 
na opinião pública, pode causar enormes e 
Irremediáveis- danos econômtcos e morãis a 
quem ainda não teve oportunidade de produzir 
e divu1gar prova de sua inocência e boa-fé. 

Perda da Personalidade Jurídica: a descon
sideração da Persona1idade Jurídica, ao que 
sabemos, só é adotada em .casos espe_cialís
simos, como, no direito vigente, em se tratan
do de empresas fmanceiras, nas quais se <;em
preende que haja a responsabiJidade solidária 
do adonista controlador,.do.sócio majoritário, 
dos sócios gerentes ou do$ administradores 
soei etários. 

Ela vem a atender tão~somente aos casos 
de uso indevido da personalidade, quando os 
sócios dela se_ servem, deturpando sua fmali
dade para ganhos ilícitos, sem por eles respon
der pessolamente. 

A aplicação genérica dessa doutrina às hi
póteses de defesa .dos consumidores nos pa
rece abs_urda e demonstra prevenção contra 
a atividade empresarial. 

!acionados com_ a matéria sobre que Se vise paternalista e ignçrando que o problema do 
legislar: · · consumidor se insere nas questões de relação 

Assim, os aspectos penais relé!cionados de _consumo, portanto, cabe a ~bas as par* 
com a proteção ao Corisumidor hão de ser, tes., consumidores, produtores, intermediá~ 
de preferência, tratados pela lei penai pràpria- rios, procurarem· _um ponto de eq~ilíbrio, de 
mente dita (nada impedindo que do próprio - -harmonização, e a única miméira de se chegar 
código venha a constar, em apêndice, as dis- ao objetivo de produzir mais, de produzir me-
pOsições qUe tipificam condutas delituosas, lhor, de produzir mais diversificadamente, que 
constantes da legislação penal). é a melhor forma de atender ao mercado de 

Se cada ramo do Direito é informado por ·consumo, e, simultaneamente, de se estabe
prindpios e regras interpretativas qUe lhe são lecer normas legais que defendam o consu
péCuliares, não resta 'dúVid<i de que, ho caso --·midor dos atas de rilá-fé, dos atas de dolo 
do Direito'Peilàl,' torna-Se imprescindível a ob- que existem,_ ffiàs na condição de exceção, 
servància de tais regras e princípios, não por · dentro das relàções de consumo. 
mera tecniciodade jurídica, mas pelas graves Então, Pàrece-me éJue o exagero do Código 
conseqüências que decorreriam do seu even- de Defesa· do ConSunlidor em propor ao 
tual desrespeito, pois sabe-se que todo o arca- CNPC é exB.fuiriente o- de constranger, coibir, 
bo1,1ço deste ramo do direito foi construído ameaçar o. setor produtor, de maiieira exage
a ]5artfr-do respeito aos direitos humanos, à -rada, abrangente, excessivamente punitiva, 
liberdade e_ à vida. policialesca. O outro lado da equação, que 

Senhores Seriadores, asseguro-lhes que os é O da busca permanente da diversificação 
empresáriOS -indústriais, fiéis aqs seus princí- da produçãO atrélvés de renovação de investi
piOs de COlOCar no mercado produtos, e servi- nlentoS, de malar oférta, de diversificação de 
ços próprios -para o consumo em respeito ao produtos, 'de quaJidade de- produto, de absor
ser hunia'no,· à sociedade e as suas próprias ção de tecnologia cadá vez mais moderna, 
imaQens, estarão sempre à dísp,osi~o de V. ,fiCâ pre}ud.icado por esse· desequilíbrio na 
EX" parã contribuir e positiyamente1 nc;; se~tido equação relações de consumo; Sou a favor 
de que seja atingida. uma adequada regula- do Código de Defesa-do ConsUmidor. 
mentação das relaçõ~~ d~ consumo~ - - Os códigoS que existem na maioria dos pcú-

Ô sR. PRESIDENTE (aefson Camata) _ ses se voltam, exatamente, para: em primeiro 
A Mes_a agradece ao Dr. Nicolau JãCOb -Neto. - lugar, informar ·e educar consumidores e pro-

- . , · -- âutores; em segundo lugar, estabelecer as pe-
0 Sr. Relator, Sênador Dirceu Carn~iro vai ' 'nas·deVidas· àqueles atos de_ exceção em _que 

fazer, depois, as periDJ,ta:> e se dispor a dúvidas o i:::ortsumidor é laqueado na sua boa-fé. Nes--
já no fmal de to.d_as as ~osiçõeS. · -ses países, os processos têm andamento rápi-

A Mesa coilvida o Dr. Paulo Salv,ad~r' Fron- · do.- No Brasil,' o grande problema --pare-
tini. .. (Pausa.) , , . , · · te-me ..:.... é que o processo judicial é lento 

O Dr. Froiltirii também nã.o pôdé comPa- - e·<:tá à S?Ciedade _a impressão de impunida?e. 
recer. Eoi.transferido, então, p Dr. Frontini para A maneua de obviar esse processo é dar mator 
o _d!a se!~· e o Di. Paulo não está pr~~nte. rapidez às re::Jamações justas dos consumi~ 

A Mesa concede· a palavra ao SenadOr Dir- dare.!), que sao cobertas, devidamente prote-
ceu Carneiro para que ele dirija as perguntas gidas-pela legislação existente (falha na grava-
aos exposito;es. . _ _ .· __ ção) n,ovo ~lenco de prop~ d~sse Código, 

. · . _ ·_ .e$Pecificarnente de propostas pelo Conselho 
OS~_· RELATOR (Dtrceu CarneJro)- ~o- _--.Nacional de Defesa do Consumidor que; no 

Dirigismo contratual-.Graças a ele -é cria
do um discutível direito de arrependimento 
por parte do consumidor, que tenha feito seu 
pedido por telefone ou reembolso postal. Bas
ta a simples vontade _do consumidor, o qual 
tem sete dias para reflexão, para proC~der a 
resolução unilateral do contrato, independen
temente, da mercadoria corresponder ou não 
à propaganda ou proposta feita pelo empre
sário. 

A1gumas outras disposições propost'as po
deriam ser criticadas- como, por exeinp!o, as 
que admitem a quebra do sigilo empreSarial, 
a velada tendência de dirigismo ec_ónômico, 
a inviabilidade prática de cobrança de deve
dores inadimplentes, quando esta cobrança 
possa interferir cOrri o trabalho, descanso ou 
Jazer do consumidor. 

me~anamos t~m a ordem das- eXJX?siçoes met~. entender, estabeleceu um desequilíbrio, 
__ aqw l?roferidas, ~ co~~aríamos por mdagar exagerou na dose permitida, policiaJesca fisca· 

ao Dr. A1berto Vietra Rtbetro sobre ~sta aborda- lizadora do setor produtivo e _isso po-de, ser 
{:Jem que teve, ~e considera o ~~dtgo _de Defe- mal para as relações de conswno, 0 que signi-
sa_ ?~ ~o.nsum.tdor un_1a restnça.o à liberd~de fica dizer, pode ser mal para 0 próprio consu-

Preferimos, porém, encerrar nossa avalia
ção tratando do aspecto mais sensível dos 
projetas que, a nosso ver, não está sendo ade
quadamente disciplinado: as sanções penais. 

Embora compreensível a preocupação da 
sociedade brasileira - aliás, bastante aguda 
nos dias _que Correm - com irresponsabi
lidade e impunidade; IsSo não pode fazer com 
que se perca de vista a importância de legis
lar-se com sensatez e racfona1idade. 

Não se pode pretender que cada lei conte
nha preceitos específicos, próPrios de- oUtros 
ramos de direito, ainda que mediatamente re
I 

' 

de lntCtativ? pnvada; e, nessas <:_Ircunstâncras, mldor. Ninguém duvida que o consumidor, 
corno anal~ os patses. que est:.ao em estágio neste País, só vai se sentir bem atendido no 
dedesenvoiVJmentoiT!aiS_ava":ç~doqu.eoBra- momento em que tiver à sua disposição, e 
sil E7 que-têm códigos d~ con;;umido~es. Quais cada vez mais, uma oferta aPundante, diversi· 
os /mpactos nesta apreciaçao que têm esses , ficada, atualizada, modema. Para se chegar 
patses? a isso, há que buscar um código que encontre 

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBBRO ~-.Pois o ponto de equilíbrio entre a defesa do consu~ 
não. midor e os evidentes casos em que foi enga-

Senador Dirceu -Carneiro, quero dizer que nado, em que comprou um produto que pre-
não_ sou contra o Código de Defesa do Consu~ sumivelmente tinha determinadas espedfica-
m!doc, nem o poderia ser, porque, inclusive, çõesquenãocorrespondemaelas,quepresu~ 
já é um dispositivo inscrito· em nossa Cons- mivelmente incorporavam uma tecnologia 
tituição. que _de fato não funciona, que foi alardado 

Em minha palestra, coloquei restrições ao por uma ptõpaganda determinando as_ quali-
anteprojeto de Código de Defesa do Consu- dades que o produto não oferece~ Nesses ca~ 
midor, elaborado no âmbito do Poder Execu- sos, há que defendê-lo. E já há legislação bas-
tivo, no caso, o Conselho Nacional de Defesa tante para isso. Se não há, que se faça -uma 
do Consumidor, exatamente por entender que consolidação, de maneira a simplificá-la, a lor-

-õ tratãffiento unilateral dado por esse Código, ná-la mais clara, e de mais fácil acesso aos 
preteiidendo proteger o consum~dor de forma defensores da causa dos consumidores. 
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Esse é o _meu ponto de vista. Sou ii fávor 
do Código de Defesa do Consumi doi. T ado 
o setor produtivo me. parece que o é. Vejam 
que o cornércio é uma atividade que está na 
ponta da cadeia produtiva. O comerciante é 
o agente econõmic-o _que se situa no último 
elo da cadeia produtiva. Em conseqüência, 
é o agente econômico mais visado. Sempre 
que há tabetamentos e congelamentos de pre
ços, como ocorreram recentemente no País, 
o grande visado é o comerciante, porque ele 
é quem tem o cantata final com o consumidor 
e, em muitas das vezes, na maioria dos casos, 
o comerciante, seja atacadista, seja o varejista, 
exatamente por estar no fim da cadeia, tem 
que refletir uma situação de custo que vem 
das etapas anteriores. Em-várias ocasiõeS, e 
isso se repetiu no último Plano Verão, houve 
casos em que determinado órgão fi_scalizador 
do-Governo sancionava determinados aumen
tos de custos, mas não os repassava para o 
preço final, colocando o consumidor? come-
ciante na posição insolúvel e difícil de es_tar 
_com lUT1 produto que, ou vende abaixo do 
que pagou, abaixo do custo, . ou_ seja, abaixo 
daquilo que ele vai precisar para repor o seu 
estoque, ·ou ele fecha o se_u negócio. Em tnui
tos casos aconteceu isso: uma contração da 
atividade_comercia1 por falta de altemartiva do 
comerciante. · 

Apenas ilustrei esse exemplo, mas- repito 
-todos somos a favor de um código de defe
sa _do consumidor que estabeleça relações 
equilibradas de consumo, que dê ao setor pro
dutivo_a oportunidade, o clima e as condições 
para diversificar sua produção e a defesa apro
priada para o consumidor nos casos minori
tários, mas que existem, de fraude e de má-fé. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E 
nas observações, ·que foram bastante amplas, 
em relação ao espectro que esta proposta do 
ExecUtivo a que V. Ex" fez referência? Ela atin· 
ge de modo generalizado a setor· produtivo, 
de fabricação ou de distribuição dos produtos? 
Por quê? Porque os nossos produtos têm- po- · 
tencial, têm uma predisposição de serem- en
quadrados nesse código? O objetivo dos códi
gos· é corrigir' exatamente a parte dístorcida, 
a parte que lesa, que prejudica. No caso, aqui, 
os consumidores; noutros, a sociedade, mais 
genericamente. Então, a finalidade do Código 
é corrigir o desvio. Ela não tem finalidade de 
inibir a iniciativa ou a competição ou a c_Ompe
titividade. Não vai por aí. Da forma que V. 
Ex" tem colocado, ele atinge a diversificação 
dos produtos, coisas dess_e_ gênero,. em que 
aspecto? 

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO - Con· 
cardo com V. Ex~ o_ objetivo do código é exata
mente o que V. Ex" colocou. Em relação a 
esse exemplo específico, o Código de Defesa 
do Consumidor, eu lhe afirmo que ele, de fato, 
implica um sério constranginienfu, nUma séria 
ameça à ativldade produtora e à atividade do 
comércio. Eu poderia me _estender aqui em 
vários dos itens que configuram esse cons
trangimento e esse aspecto exageradamente 
punitivo e fiscalizador. Citei de passagem ai~ 
guns itens e _o nosso ilustre representante da 

Confedeiação Nacional da Indústria citou ou
tros, onde ficou claro os exageros nas propos
tas de inversão do ônus da prova, por exemplo, 
o problema das modificações unilaterais de 
cláu_sulas. O art. 31 permite ao consumidor 
desistir do contrato dentro do prazo de recep
ção- sete _dias, como fói dito agora há pouco 
-com direito à restituição com correção mo
netária. 

Ora, veja V. Exi a ameaça t:J:Ue paira sobre 
o comerciante a partir deste simples item. De 
repente, ele ~i ter de volta um produto, s_em 
direito a se defender quanto à correção. 

· O.SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- A su
posição é a de que o produto é ndm, no caso. 

. O $R, ALBERTO Vlé;IRA RIBEIRO - Sim, 
mas às vezes. não é. · 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Se 
não for ruim, não tem que ser punido. 

O SR: ALBERTO VIEIRA RIBEIRO'-- Segu
ramente sim, porque ele vai se arrepender. 

Ele vai devolver em termos muitos subje
tivos. Se!;Juramente _o_ corisurriidor, provado 
esse ponto; pOde até âe -boa~fé aChar que o 
produto não corresponde mas, na verdade, 
ele corresponde. 

Um outrO aspecto_ que poderia ser citado 
é que o Brasil está dotãdo de inúmeras institui~ 
ções..:... eu lembraria aqui o Instituto Nacional 
de Metrologia e muitos outros órgãos do Mi
nistério _da Saúde - volta~as para _o controle 
de qualidade de produtos. Ora, me parece que 
no momento em que os próprios órgãos do 
Governo atestem a qualidade ou a validade 
de determinados produtos, o consumidor não 
pode pretender do comerciante ou do produ
tor ressarcimentos por um produto que já veio 
·com um atestado de boa qualidade. Como 
agiria o comerciante num caso desses? Ele 
não tem meios de conti-olar a qualidade de 
cada uma das unidades colo-cadas à venda 
enl seu estabelecimento. E se tivesse tal poss
s_ibilid~de, não teria nenhuma condição, já que 
não é ele o detentor da tecnologia que levou 
à produção daquela mercadoria, de se defen
·der, no entanto, ele é o culpado em estar, 
de acordo com esse Código, solidário na cul
pa, e pode sofrer toda a vasta gama de prejuí
zo~.~dl'T!inistra!lvos e penais implícitos no Cá~ 
digo. 

Há vários itens, citei dois aqui: inversão do 
ônus da prova e modificação unilateral de 
cláusulas, Por exemplo,_ um comprador ina
diênplente, de repente diz para o vendedor que 
nao quer mais aquele bem, ou aquele imóvel, 
digamos assim. Devolve o bem ou o imóvel 
depois de um ou dois anos de uso•e o vende
dor é obrigado a restituir a quantia que foi 
paga com correç.ão monetária. 

O .SR RELATOR (Dirceu Carneiro) - O 
prazo máximo-que vi naquele projeto é de 
180 dias, de forma que não corre um ou dois 
anos. 

O SR ALBERTO VIEIRA RIBEIRO- Esses 
JSO diaS, inclusive, aJQuns casos, começa a 
contar depois do prazo da garantia. O defeito 
oculto tem prazos pfaticamente ilimitados. En-

quanto que no Código Civil o vício oCulto tem 
um prazo, se não me engano, de 20 dias para 
ser salvo de reclamação, no novo código é 
ilimitado, o vício - oculto pode ser usado 
pelo... · 

O SR. RELA.TOR (Dirceu Carneiro) - V. 
- Ex' fez referênCia anterior de que o c_ódigo 

é _estatizante? Essa proposta a que fazia refe
rêndia, porque o_ que vai ser elaborada aqui, 
não está pronto, não pode ser apreciada, e_ 
não sei se percebi bem, mas queria saber. 

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO - Eu 
- queria dizer que a filosofia -é eStatizante. O 

sentido que se pretel_'lde estabelece_r, quase 
que uma tutela sobre o consumidor, substi
tuJr-se o juízo_ do_ consumidor. O gstado é que 
vai dizer o que é bom ou ruim, se deve ser 
consumido ou não, através dessa pretora de _ 
legislação que cerca por todo o- produtor e 
o consumidor. Então, é estatizante sob esse 
aspecto, de que mandar o ·consumidor à ga
ma, à abertura e, sobretudo, não o prepara 
para ser juíz dos seus próprios interesses, daí, 
e!J. ter el_1fatizadº que a educação e a informa

-ção deveriam ser função de todos os códigos 
do consumidor do mundo, a preocupação 
predominante. É estatizante no sentido de pre
gar uma atuação flSCalizadora, regulamenta
dera, do Estado exagerada, indiscutivelmente 
exagerada, em dissônancia com o que ocorre 
no mundo econômico moderno. em todas as 
latitudes do mundo. Hoje, eu não sei, com 
exceção em álgumas pequenas enclaves de 
economias superdirigidas, mas inexpressivas 
em termos de exemplo mundial. 

Pass_ei à Mesa, às_ mãos do Senador Gerson 
Camata, um documento -que explicitamente 
aborda ---:-_quase todoª os itens desse código 
a: que me_ refiro, com as críticas que julgamos 
cabíveis de serem apresentadas. Se V. Ex' qui
-~r, poderia me estender também nisso, tenho 
a documentação aqui me permite ... 

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - Se 
elas estão explicitadas num documento escri· 
to, não teria muito sentido redundar no assun
to, a menos que tivesse um aspecto muito 
particular que devesse ser registrado com 
mais ênfase. Gostaria também de dizer que 
a idéia desse código é_ em relação _ao setor 
privado e ao setor público, os serviços, e afmal, 
produtos até que sejam... -- -

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO- Outro 
desse ângulo que V. EJc!- me indagou, como 
o código atuava de maneira inibidora na pro;. 
dução, eu poderia reafirmar- o nosso ilustre 
colega da CNI já abordou - o art. 24, que 
se refere à responsabilidade; prevê que: 

"a pedido da parte interessada, o juiz 
determinará que a e(etivação da respon
sabilidade da pessoa jurídica recaia sobre 
o acionista controlador, o só do majori
tário, os sócios gerentes, ou o adminis
trador _de sociedades." 

Ora, trata-se de um aspecto aberrante. Con
sidere-se, por exemplo, o caso de um acionista 
controlador que não tem qualquer ingerência 
administrativa na empresa, o que é um fato. 
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corriqueiro no mundo capita1ista em que vive
mos. De repente, o acionista está tranqüila~ 
mente cuidando de outros interesses, de ou
tros negócios, e se vê intimado a ir como ~u. 
sem sequer saber do que se trata e sem ter 
tido qualquer ingerência sobre o fato gerador 
da acusação. . 

Eu me referia ás cláusulas que estabelecem 
prazos, lembrei de citar aquele caso, especi
ficado por mim Como da venda de um imóvel. 
Imagine V. Ex"' Sé o vendedor do Imóvel tem 
que, de repente, depois de dois anos, receber 
o imóvel de volta e te:rque pagar ao comprador 
com correção monetária. Ora, ess_e vendedor 
de imóvel, se é um executivo, um ~mpresárto, 
na acepção do termo, certamente estará usan
do esse dinheiro_ para outros investimentos. 
Essa e, Conio VejO, a atividad,e_do empres~rio. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Nesse 
aSpecto que v. s• fez referênc~. inclusive sobre 
o acionista controlador, quem seria o respon
sáve~ quem seria responsabilizável, no caso? 

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO- O res
ponsável seria o execuijvo,· o administr~dor, 
ligado à empresa que produziu aquele bem 
realmente das especificações, fora das condi
ções anunciadas e pretendidas. 

O SR. REU\TOR (Dirce1,.1 ,Carneiro)- Por 
enquanto, acho que podeóamos passar a mais 
algumas indagações ao representante do se
ter da Confederação Na<::ional da Indústria. 
Depois, se surgir mais algum aspecto, pode
ríamos retomar a V. S• . 

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO - Pois 
não, estou às ordens, Senad.or. 

O SR. REUo.TOR (Dirceu Carneiro):- Existe 
um·caso muito citado nesses debates, nessas 
reflexões, que é o caso da indústria. ~utomo
bilística que, produzindo também para o mer
cado externo, tem diferenciado a qualidade 
dos produtos que oferta internamente, em re
lação aos externo, e há casos em que se consi
dera que há mais de 200 itens relativos à segu
rança e ainda à potência dos motores adequa~ 
da a uma outra realidade, com diferenças mui
to grandes em relaçã_o a situaçào nacional. 
V. S•, como representanre dessa área, como 
encara essa questà:o, como analisa, como ava
lia essas circunstâncias do ponto de vista do 
consumidor brasileiros? 

O SR. NICOlAU JACOB NETO- Pois não, 
Excelentissimo Senador Dirceu_ Carneiro, _a 
minha visão é ·de que· justamente a relação 
produtor/fomece·dgr, ela deve ser evolutiva. 
Então, nós aqui no Brasil temos uma exigência 
da ABNT, do Inmetro, do Simetrom, entidades 
que regulam potências de motor e os requi
sitos de segurança que devem ter o vefculo 
e coisas assim. e_ um ponto que abordo na 
minha palestra, que nós não estamos dando 
a devida atenção à evolução das normas de 
produção e isso gera as diferenças entre as 
exigências de mercados externos e mercados 
nacionais, não é culpa da indústria. A indústria 
trabalha como conseqüência, trabalha para 
atender ás exigências de mercado e às exigên
cias normativas que surgirem. Neste caso, o 
mercado ... 

O SR RELATOR (Dirceu Carneiro)- ... 
de forma que essa sua observação revo9a. a 
lei do aperfeiçoamento pela competição? 

~ OSR. NICOLAU JACOB NETO-NãoSr. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Por-
que até agOra -os enfoques dados foram que 
a cOni.petição aprimoraria os produtos. v. s• 
me diz que não, que é falta de lei. 

O SR. NICOLAU JACQB NETO- J:ião, me 
desculpe, acredito que eu não me tenha ex
pressado corretamente. Vossa excelên,c~a diz 
que para certos mercados E®.st~m potências 
de_ motores diferentes, chegando a 20:0_itens 
diferentes dos veículos na_cionais. Em termos 
de; segurança, por exemplo, se conhece que 
merc~do europeu é muito mais exigente do 
que o mercado brasileiro, e aí é questão de 
lei, é que questà:o de normas. normas técnicas, 
regUlamentaç-ão. E o que e:stá se vendo a todo 
dia~ lançamentos de novos _vefc.ulos _visando 
conquistas de mercado, mas, todc;>s at~ndem 
às exigências normativas do mercado brasi
leiro, il.ão a out;rOs tipos de mercado. -

O SR RELATOR (Dirceu. Carneiro) -Bem, -
nós temos dois selares, o setor.de produção, 
de fabricação, e o setor de distribuição, e nós 
estamos percebendO.:: _nas apreensões que o 
setor veio_ trazer para essa elaboração, que 
elas $~9 baStante gr!'indes e- a idéia: qUe· se 
t~m como já fiZ referência, 'é àe que' o C6digo 
penalize aquilo que não _está adequado; aquilo 
que não está correto; aquilo que é ur:n desvio, 
que deve. se~:~ exceç.i'!o, maS a preocUpação 
que V. s~ trazern_nos causam uma outra im-

-----pfessâo; V. Sts não têm. confiança nos produtos 
brasileiros _que produzem ou que comercia
liza!'Tl? 

do, que tem causado admiração a todos os. 
paíSes considerados mals desenvoMdos. 

Então, reafu-mando, eu acho que o industrial 
brasileiro é muito zeloso da qualidade de seu 
produto, me~mo porque, necessita. na condil 
ção de industrial, da continuidade de vendas; 
ele necessita da fidelidade do consumidor e 
ele só consegue essa fidelida_d.e do -~onsumi
dor se ele apresentar um produto que satisfaça 
as necessidades desse consumidor. 

O. &R. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO ::.._ Eu 
me permitiria pegar- uma carona nessa per
gunta só para acrescentar o seguinte. A con
fiança dos empi'esários da produção e do co
mércio- no prOduto brasj]eiro é tal que nem 
um nem o outro evitaram de se lançar à c_on
quista de mercados externos. MercÇtdos _eXter
nos de produtos manufaturados são os mais 
competitivos do mundo. Para eles convergem 
produção dos países mais avançados tecnolo
gicamente, financeiramente, economicamen
_te, e o empresário brasileiro não se intimidou 
e buscou a conquista desses mercados e teve 
. oorn· êXitô eXcepCional na conquista dos mes
ffio.S. Se Se tomar_ a pauta exportadora do Bra
sil há 10 ou 15 anos e se ço_mparar com a 
de hoje, verifica-se o avanço que se deu em 
matéria de conquista de mercados interna
cionais de produtos manufaturados e semi
manufaturado~ E é, inclusive, globalmente, 
O maior item da nossa pauta exportadora. E, 
·g·raças_a essa coOQuista do mercado externo, 

_ que a nossa indústria, por exemplo, pode man-
ter um nNel. de erT).prego, de atividade em mo
mentos ~onjuntt,J.rais internos graves. Mas gra

-ças a essa_ visão emPresariãl, de buscar os 
r'nercados externos e coni isso aumentar a 
·escala -da- sua- produção, baixar custos que 
beneficiam o consumidor interno, ganhar con
dições de introduzir novas tecnologias, graças 
à economia- de escala atingida e à própria 

... O SR. NICOLAUJAÇOB NETO.-:- ~ão,pelo __ ç_pmpetlção altameÍ'lte- a-guda dos mercados 
contrário, eu acho que o industrial brasileiro intemacionaís. 
é orgulhoso do se_u produtor, ele tem oQtido .Então,-eu acho que lião há a menor dúvida 
coi1quistas fabulosas. PodeiTIOS citar. Como d~ prova da cãpaddade do empresário brasi-
exemplo -voltando inclusive à indústria auto- leiro e da Confian·ça do ·empresário brasileiro 
mobilística - o caso do Proálcool, porque náqUi!O qué 'produz e naquilo que comercia-
é o único programa de energia alternativa com liza, porque se ele tivesse a1guma dúvida a 
sucesso té_cnico no mundo. Caso estivessem -resj:>eito, ele não se lançaria numa aventura 
em vigor os códigos de defesa do corlsumidor para a qual só os melhores é que estão prepa-
propostos, difidmente nós teríamos o suces- rados. 
so que tivemos c:om o Pràálcool, porque tanto O SR. RELATOR (Dirceu carneiro) - Exis-

. a indústria produtora .dos veículos quanto a tem alguns depoimentos de que há muitos 
propn:a P€trõbrás, responsável pelo combus- produtos que quando destinados ao merc_a_do 
tfvel, e os revendedores, teriarií. tantos perca!- externo têm tratamento mais diferenciado, va-
ços durarite O seu desevolvimento que, com mos dizer, do que os produtos lançados no 
seg'uratiÇã, ele não teria atingido o seu estágio mercado interno. 0 representante do setor in-
técnLCO-que ele teni hoje. Esse é um ponto dustrial colo_cou que num aspecto, num dos 
de preocupação. Quando se lança alguma cai- produtos que tratávamos, ele disse que era 
sa nova, e-xiste Senlpre alguma margem de exigência de normas e a observação em rela-
insuce·sso dê que a coisa não esteja perfeita ção a essa questão das normas é que elas 
e deve ser_ aperfeiçoada com _o uso, com o - -exigem 0 m)nimo, elas não limitam outros 
teste siSté-rnático, comç foi o caso típico do avanços e outras conquistas e outras melho-
Proálcool, quando os veículos iniciais não rias de qualidade. E freqüente na competição 
eiam, podemos dizer hoje, 100% preparados internacional se oferecer melhor qualidade? 
para- acjU:ele tipo de combustível, mas não se 
cOriheciam quais seriam as conseqüênçias da . O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO - Não 
utilização desse combustível. Hoje, nós temos -_é_JTll,liQ_ freqUente;-eu diria que na maior parte 
já wna teCriol6gia única no mundo e um pro- da pauta de exportação de produtos manufa-
grama tecnicamente muitíssimo bem-sucedi- turados o produto exportado é rigorosamente 
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o mesmo conswnido no mercado interno. 
Vou citar um exemplo: a indústria de_ tomos. 
O Brasil tem uma das mais avançadas indús
trias de tomos do mundo, e da melhor quali
dade, exporta esses produtos exatamente co
mo os vende no mercado interno. E poderia 
citar uma gama enorme de casos semelhan
tes. 

Ocorre isso que já foi salientado, problema 
de normas. E ocorrem t<unbém características 
próprias de cada mercado. Muitas veze:a há 
que se fazer modiufiucaç:ões para autender 
gostos específicos de consumidores de outra.s 
regiões do planeta, que têm hábitos diferentes, 
gostos diferentes, exigências diferentes. En
tão, isso é geral. Não é só no Brasil, não. 

Ainda agora a grande polémica nos Estados 
Unidos gira em torno exatamente de_c;_omo 
abrir as portas_do mercado japonês. Os amari
canos têm enfati~aõo os oJ>stáculos, __ ~obre
tudo administrativos. E os japoneses têm, sis
tematicamente, contra-argumentadQ que o 
produtor americano não sabe produzir um 
bem que atenda o gosto_ próprio do- consu
midor japonês. E só parisse ele não tem um 
acesso mais largo ao mercado nipônico. En
tão, esse ê outro aspecto da questão. 

Mas, de um modo geral, o mercado interno 
tem o mesmo tratamento, mesmo porque se
ria irracional que não o fosse, porque isso rom
peria a escala de produção. Você ter que inter
romper uma linha de produção para dar a 
ela características diferentes, para vender ex
ternamente e vender internamente, você_ está 
perdendo exatamente o maior fator de vanta
gem que proporciona a penetração dos mer
cados_ externos, que é a escala de produção. 
De modo que vejo a coisa assim. 

O SR. NICOLAU JACOB NETO - PeU11i
ta-me uma pequena complementação, Alber
to. Ainda na questão de atendimento ao mer
cado exterior, muitas vezes a indústria n~c:ional 
não dispõe de todos os componentes no mer
cado nacional. Ela é obrigada a importar. E 
existem algumas limitações, em termos de im
portação, que proíbem a importação ou difi
cu1tam a importação para uso no mercado 
nacional, mas facilitam, através do regime de 
drawback que esse componente_seja impor
tado, desde que seja para reexportação. 

fsso também vem provocar, muitas vezes, 
diferenças entre produtos vendidos no mer
cado nacional e no mercado externo. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Bom, 
a expectativa que temos ao elaborar um códi
go dessa natureza, é que ele seja um elemento 
de melhoria de qu~lidade dos produtos e das 
relações comerciais e económicas que exis
tem na sociedade. Queríamos indagar se esse 
também é o entendimento do setor que fabri
ca e do setor que distribui? Se não concordam 
com esse aspecto de que o código deve me
lhorar a qualidade dos produtos no nosso País 
e corrigir aquilo que é mau para todos, não 
só para os consumidores, mas para quem fa
brica corretamente, ou para quem comercia-

_liza corretamente? 

OSR. NICO (AO JACOB NETO-:- Sr. Scna_
dor, tive ocasião já de expor que o setor indus
trial é um dos maiores __ Q_~nsores da existên
cia desse código que venha a normalizar as 
reJações de consumo; que venha justamente 
simplificar as relações de consumo.- Não po-
demos nos esquecer que o próprio setor inw 
dustrial talvez seja o maior setor consumidor 
do pafs. A seu tempo, ele é primeiro consu
midor, para depois ser fornecedor. 

Eritão, -eSta talvez seja tairibêin urila das 
m~iOreS áiiQes paÍ'a que ele defenda a existên
cia de um código jUSto;-a.e-Um código sereno; 
um·corugo--qlle venha realmente simplificar
as relações de consumo: Conforme V. Ex• teve 
oci.Sião de expor, nós somos, talvez, a entida
de que mais defende a existência desse có
digo. 

O SR~ RELATOR (Dirceu Carneiro) --:E 
eu.queriajustamente salientar, nesse aspecto, 
que_ esse código não é dtrigido à iniciativa pri
vada. Parece-me que foi o setor do comércio 
que enfatizou muito as- restriçóes do ponto 
de vista da iniciativa privada, porque ele vai 
ser _refeiir a serviços, seiViços públicos, por
exemplo, e aí a própria iniciativa privada é uma 
grande consumidora de s_erviços públicos, 
portanto ele não ê dirigido a um ,setor. Ele 
vem com a contextura da tutela, talvez, do 
consumidor, porque Isso foi um entendimento 
que a_ Assembléia Nacional Constituinte, qUe 
elaborou a Constituição, teve. 

Quando fof discutido isso, se examinou o 
estágio de desenvolvimento em que cada um 
dos países estava, e se verificou que os aspec
tos ligados mais ao Direito _do Consumidor 
estavam numa sociedade que já tinha padrões 
multo mais avançados do ponto de vista da 
qualidade de vida, do desenvolvimento tecno
lógico do que o nosso. E os países que esta
vam mals ou me ri. os ri eSse estágiO tinham esta 
definição, mais tutelar, até porque conhece
ni6s â realidade brasileira, em que milhões 
de indivíduos _ainda não são nem consumi
dores. 

O sR NICOlAU JACOB NETO-'Mas, nes
se sentido, também tive ocasião de abordar 
que o código nos parece inibidor da livre em
presa. Ele inibe novos laçamentos de produ
tos, novos programas. Por que ele inibe? Ele 
inibe pela forma como são aplicadas as cláu
sulas penais. Não fosse isso ... 

O SR. CARLOS DE'CARU - Eu gostaria 
de saber, só complementando o-que o nosso 
Senador Dirceu Carneiro acabou de perguntar 
a V. S•, o segUinte:- não se questiona que é 
uma necessidade o código? 

O SR. NICOLAU JACOB NETO-Sim, não 
~~ questiona. 

O SR. CARLOS DE CARL!- Nem o comér
cio, nem a indústria -estão -queStionando? 

O SR. NICOLAU JACOB NETO- Não. 

O SR. CARLOS DE CARU- Estão questio
nando apenas a forma como ele está sendo 
proposto pelo CNDC? 

O SR. NICOlAU JACOB NETO - Exalo
mente. 

O SR. CARLOS DE CARU - Bom, estou 
recebendo aqui, estou passando a vista rapidi
nho aqui, em proposta, justificação, e tal. En
tão, há uma proposta que está sendo "feita 
pelo setor de comércio e suprimiu uma série 
de coisas_ que acho que realmente precisam 
ser suprimidas, porque assim, a priori, senti
mos que houve um certo exagero na proposta, 
mas não vejo nenhuma proposta substitutlva. 
Quer dizer, se propõe suprimir, justifica-se o 
porquê - há alguns exageros também nas 
justificações e -devia ter, na minha opinião, já 
que estamos partindo aqui para um diálogo, 
não do códiQo, porque o código já está confi
gurado que é uma necessidade, até porque 
é uma exigência constitucional, então, eu gos
taria de sugerir que os órgãos que represen
tam o comércio e a indústria, quan4o fizessem 
propostas de supressão, também sugerissem 
ãiQUm-cú:oiSã que pudesse ser substituída por 
isso, de forma a se conduzir àquilo que todos 
nós queremos, ou seja, um bom relaciona
mento entre o consumidor e o produtor; um 
bom relacionamento entre o comerciante e 
o consumidor, ao mesmo tempo-que não ve
nha inibir, de forma nenhuma, a iniciativa pri
vada, e principalmente o setor produtivo da 
Nação; que é a galinha dos ovos de ouro da 
Nação. 

Ent&o_, tenho a impressã_o que é aquilo pelo 
que o Senador Dirceu Carneiro vem se baten
do o tempo todo, ou seja, da forma como 
a coisa foi conduzida, falada, comentada aqui, 
principalmente no setor do comércio - des
culpem-me, mas entendi e o Senador Dirceu 
Carneiro tenho certeza que entendeu - dá 
a impressão que o que se está pretendendo 
é interferir na iniciativa privada; o Estado inter
ferir na iniciativa privada de forma a prejudicar 
a iniciativa privada ou estatizar mais do que 
já estatizaram este Pãís. 

Não é essa a mentalidade que impera hoje. 
Hoje existe, realmente, uma consciência na
cional de que· a iniciativa privada que também 
está na ConstifuiÇão;-eã base da nossã econo
mia. Portanto, acho que para agilizar o trabalho 
que a nossa Comissão vai ter que desenvolver, 
eu sugeriria qUe ·o setoi-de indústríã, o setor 
de comércio, a COnfederação Nacional da In
dústria e a Confederação Nacional do Comér
Cio, além de propor a supressão pura e sim
ples, propussessem também, sugerissem, pe
lo menos, a1guns itens de proteção efetiva, 
real, do consumidor. Isso é uma necessida;de, 
porque nós, empresários ~ desculpem-me, 
sou empresário também - sou consumidor, 
sei que em m~jtas_- das ocasiões, é natural, 
a corda sempre anebenta do lado maJs fraco. 

E o .cons_um.idor, de uma forma gera1, da 
forma como foi colocado na Constituição, ele 
realmente recebeu um tratamento diferencia
do, porque ali não diz o consumidor-empre
sário, ali diz o consumidor de uma forma gera1. 
Sabemos que pequenos consumidores, mui
tas vezes, são massacrados por maus produ
tos_ com que são obrigacbs a ficar de qualquer 
maneira. 
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É um absurdo que um sujeito venha a se 
arrepender do que comprou, e devolver, isso 
não tem cabimento. Ele pode se arrepender 
porque chegou em casa e constatou que o 
talão de cheques dele tinha um engano, a 
conta bancária. Ele devolve e cria uma série 
de problemas. Tudo isso tem que ser muito 
bem debatido. N6s temos que exaurir debates 
e discussões em tomo do assunto, mas sem
pre visando que o objetivo principal da Consti
tuição que n6s elaboramos com relação a este 
setor é proteger o conswnidor. Não hâ dúvidas 
quanto a isso. Ele tem que ser protegfdo não 
pelo Estado, mas pela lei. Cabe ao Seriado 
Federal, à Câmara dos Deputados, ao Con
gresso Naciona~ elaborar essa lei; um c6digo 
que efetivamente não venha prejudicar ou ini
bir de forma alguma o setor produtivo. Não 
existe esse obJetivo e nem vai existir eu tenho 
absoluta convicção disso. 

O SR. RElATOR (Dir_c~u Carneiro)- Nem 
os outros países que têm códigos tiveram esse 
problema, de crescimento, de diversidade de 
oferta, de competitividade. De moÇI.o que nós 
também devemos ... 

O SR. CARLOS DE CARL! - Sugestões 
são importantes, não só as de suprimir, suges
tões do setor da indústria, do setor do comér
cio, no sentido de protegermos o consumo. 

Eu verifiquei que há realmente coisas ne
cessárias de serem suprimidas. Mas é.absolu
tamente necessário também que se insira no 
código uma proteção no sentido do consu
midor. Aliás, pelo que estou entendendo, há 
uma conscientização muito grande no setor 
da indústria e do comércio de que a neces-
sidade de se elaborar o có_çligo de defesa é 
indiscutível. não só pela imposição constitu
cional, mas também por necessidade de mer
cado. 

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO- Perml· 
ta-se V. Ex' Creio que não incumbiu nem à 
CNC nem ao CNI a tarefa de propor o novo 
código. A nossa função, como representante 
desse conselho, foi a da examinar o que foi 
proposto e criticá-lo. Por Isso estamos prontos, 
estamos absolutamente prontos a prestar toda 
a assessoria a V. EJ(II e ao Congresso Nacional 
no s_entido não apenas de mostrar os aspectos 
frágeis, právãVe]mente desnecessários e até 
inibidores desse ante projeto. Podemos passar, 
se V. Ex"' assini. o quiserem, a propostas objeti
vas. Na minha palestra, eu destaquei três pon
tos ... 

O SR. CARLOS DE CARU ~Inclusive por
que eu penso que o CNDC, nessas: proposta;, 
quando propusemos suprimir e sugerimos 
qualquer coisa para substituir uma proteção 
ao consumidor no caso, o CNDC deverá ser 
por nós consultado para, inclusive, criticar, 
porque eu penso que da discussão vai nascer 
a solução. 

Da forma como a coisa está colocada, e~á 
difícil. É muito fácil ser oposição ao que o 
CNDC propõe. Não adianta só criticar. Deve
se criticar·e sugerir alguma coisa, obviamente, 
para substituir. Nós somos oposição há muT
tos anos.~ então cu não faço questão de fazer 

criticas. Não adianta fazer só critica. Esta é 
a minha opinião e uma sugestão que c_oiQco 
na Comissão. Quando houver uma crítica ser 
bre a supressão, uma justificativa lógica, va· 
mos exaUrir discussões em tOmo- de cada 
item, mas que venha também uma sugestão 
efetiva do setor da indústria e o do comércio, 
para a proteção efetiva também do nosso con
sumidor, que, aliás, somos todos nós. 

O SR. ALBERTO VIEIRA RIBEIRO - Acre· 
dito que o Congresso Nacional é o fórurtl. ade
quado para isso. No Conselho Nacional de 
Defesa aQ Consümidor, o setot: empresarial 
era a minoria, N_ós_ tiyernos que criticar, apre-
sentar as nossas críticas, que não tiveram cur
so, tanto que não foram acolhklas. 

O SR. CARLOS DECARLI-_veja ben}, não 
ê tão simples: "Não vamos penalizar o e'mpre
sá.rio". EJe-tein -que sêr penalizado, mas qUal 
é."ã forma de penalizar parã não inibir a produ
ção? Como é vai ·ser feita? Não vamos pena
lizar o empresário, porque, penalizando vai ini
bir ... não é assim! O sujeito, cjue pode ser 
uma excer;ão, que, como disse o Senador Dir
ceu Carneiro, foge das normas de comércio, 
que não está sendo hone~o com o seu proce
dimento empresarial, vendendo aquilo que o 
c6nsUmiáor [!áp pretendia comprar; que foi 
induzido erradamente~ comprar, um produto 
com -defeito, que não vai atender ao objetivo 
da promoção, da publicidade, tem que ser 
penalizado. Não é prendendo o empresário 
que se vai resolver isso. Como s~ vai fazer 
isso? Tehó a impressão que a forma rrtais 
viável âe penalizar o· empresário é penalizá-lo 
através daquilo que mais ele sente, que é o 
b_çlso, a multa. Não há nem prisões suficientes 
para abrigar tanta gente. A não ser quando 
o problema ê de gravidade tal que envolva 
saúde pública tem que ser apenado. 

Tenho a impressão de .que a forma mais 
lógica de se apenar um empresário _é_ naquilo 
que mais ele sente que é o bolso, é a multa_; 
prisão não a-dic!mta, a Oão ser quando a coisa 
é de uma gravidade que envolva a saúde públi~ 
ca, que você está vendendo alguma coisa que 
pode matar, colocar em risco ou dar_ prejuízo 
que cria uma situação de dific!I reparação do 
consumidor. 0- sujeito comprar um aparta
mento que um ano depois cai. 

Então, são certas coisas qUe nÓS temos que 
ser relativamente moderadosJ tanto de um _la
do como Qe outro. Ma.s, é !mpo_rtante aquilo 
que acabei de ouvir dos senhores, tenho a 
impressão de que isso nos satisfaz muito, de 
que o Código de Defesa do Consumidor tem 
que ser elaborado; é uma necessidade e qué, 
basicamente, temos que proteger o consu
midor que, em suma, somos todos nós -
a própria indústria, o próprio comércio. 

Então, quando olhei' a forma corilõ veto e_s
sas _emendas, propostas, suprimi, e a justifi
-!=ativa porque suprimi, este negócio está muito 
legislativo, este_ daqui é .um sistema nosso, 
não é Isso. 

Então gostaria, obviamente, de discutir por
que suprimi determinado projeto ou antepro· 
Jeto--ou détei'Jiliifados Sugestões de antepro
jeto, de artigo, nós gostaríamos, ol;wiament~, 

de além da justificação proposta ou justifican
do o porquê da proposta, que viesse uma su~ 
gestão para proteger o consumidor. 

O SR. - O setor da indústria se com-
promete a lhe entregar dentro de poucos dias. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator) - Eu 
lembraria que os prazos para emenda é atê 
dia 12 deste mês. 

O SR: . - Nós nos compromete-
mqs. a entregar-du~ante a semana que vem. 

O SR. ---::-Setor da indústri~ e do comér-
cio e. inclusive não adianta sQ entregar para 
a Comissão; nós deveríamos encaminhar tam
bém para o CNDC para que ele tam_bérn faça 
as críticas, porque, dentro destas críticas que 
vierem a ser feita_s ê que nós vamos discutir, 
em 'furri6 de caaa artigo, de cada parágrafo, 
sempre visando aquilo que ficou bem defmido 
pelos senhores. O Código de Defesa do Con
sUIÍ"lid.õr é-uma necessidade e a proteção, prin
Cípãlmente do pequeno coliSlittli_dor, é indis
pensável e, aliás, é um compromisso constltu
~Oriafi:j_U.e todos nós t:mos. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator)- Eu 
queria apresentar, inclusive, algumas coloca
ções que o_ Senador Chiarem fez para levantar 
duas questões. Primeiro, é a questão dos pro
dutos novos que são relativos a tecnologias 
que, aqui em nosso País, em boa parte, a pró. 
pria tecnologia dos motoreS a álcool, por 
exemplo, para voltar ao assunto que tinhalnos 
tratado antes, foi financiado pelo próprio con
sumidor que teve um motor que nãQ desem
penhava bem, que de repente pifava, que teve 
uma durabilidade muito menor do que hoje. 
Este é um dado. ProdutO hóVQ e _que é téstado 
numa boa faixa pelo consumidor. 

Um outro é a questão desses bens, de que 
falou_ o Senador DeCm:U, que 4eviam ter 30 
ou 40 anos de vida útil e acabam tendo uma 
vida muito menor. Mas, por se tratar de wn 
prazo- de duas ou três décadas, como seria 
habitação, por exemplo, e nós lembramos o 
tempo do BNH, que ofereciam h@i@ções que: 
não agüentavam: o imóvel, antes de terminar 
o prazo de pagamento, estava seriamente 
comprometido na sua qualidade, na _sua fun~ 
ção d~ proteger a família ou quem comprou. 

Como isto POderia ser encarado? Como po
deríamos- equacionar_ esta: questão? Qual é a 
opinião dos ilustres participantes do comércio' 
e da indústria? 

O SR - Eu tomaria a questão, inclu-
sive voltando a um ponto que V. Ex' colocou, 
de que o setor público, ou mehor, as einpresas 
do Governo também estariam sujeitas aos 
mesmos problemas impostos ao setor priva
do, o que não ocorre. 

O Código Nacion~ de Defesa" do Consu
midor, o CNDC, o Senhor percorreu 170 arti
go"s~ do Código proposto, não há n~nhuma 
penalidade proposta ao setor público." .. 

O SR. - Deve ser sugerido; também, 
penalidades para ele, porque, no momento 
em que o Estado passa a ser produtor, tem 
que ser e~amente nivelado. 
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Osetor público também tem que ser apena~ 
do. v. s~ não vai prender o Estado. 

O SR. - É um doS asPectos que ncis 
levaram a mostrar que o Código- tinha um 
caráter infra~empresarial, eu diria até, com um 
pouco de exagero, mas, seguramente um as
pecto de realce; a presença do Estado .exage~ 
rada, e não conforme a validade de hoje. 

O SR. - Desculpe-me. V. 8' é empre-
sário, eu também, o CNDC está exatamente 
na função; cabe a nós políticos e legisladores, 
cabe a vocês; empresários -sUgerir também, 
em -contrapartida, coisa que venha não anular, 
mas, a nlvelar o interesse das partes, ou seja, 
do consumidor e do produtor. 

O SR. - Tem sido o óbjetivo nosso ... 

O SR. -Por isso volto ao assunto. Não 
adianta só suprimir. Nós temos que sugerir. 

O SR. -:......__ A nossa palestra gira em tomo 
de três pilares, que seria o ponto de partida 
desse_ Código. 

A consolidação da legislação_existente_que 
é vastissima. Essa Consolidação revista, atUali
zada,já daria a instrumentação legai, não digo 
inteiramente suficiente. mas. já daria um gran
de passo no sentido de, sistematizada, passar 
a se constituir um código com alguns acrés
cimos para, exatamente, caracterizar o que é 
um código. Código é um sistema de legislação 
voltado para um determinado problema, para 
um determinado setor. 

Segundo. A ênfase na informaçãO e na edu
cação e, terceiro, agilização nos trâmites judi
ciais através dos tribunais de pequenas alça
das. 

O SR. - Eu gostaria de, respondendo --à 
pergunta do Senador Carneiro, V. Ex'- diz que 
a expectativa para um imóvel seria de durabi-
lidade de 15 a 20 ãnos. - - -

Se_ não me engano o nosso Código Civil 
prevê uma responsabilidade do construtor de 
somente cinco anos. Ai nós voltamos àquela 
questão de termos, claramente definidal!, as 
exigências a que devem estar submetJdos os 
bens oferecidos ao mercado, é a questão da 
normatização. 

O SR. - V. S' há de convir que o Código 
Civil, quando foi feito, o tipo de construção 
era outro, ~ tecnologia era outra. 

Hoje, se não proteger o consumidor de um 
imóvel, pelo menos durante o período que 
ele tem de _financiamento, é uma aberração. 

Se ele, para pagar as suas prestações, já 
é uma dificuldade, imagine ele além de pagar 
a prestação ainda ter que sujeitar, muitas ve
zes, a um desabamento, uma infiltração que 
inviablliza até a moradia. 

O SR. - Quarido digo consolidação e revi
são do Código Civil, eu quero visar uma coisa 
como essa. 

O SR. - Mas, no Código de Defesa do 
Consumidor, naturalmente, nós teremos que 
inserir isso: proteção do consumidor de imó
veis que durante 15, 20 anos ser_ão financiados 
ao consumidor. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator)- Nós 
voltaremos a insistir que o Código é dirigido 
para as relações da sociedade e não para um 
setor e, neste caso, estão incluídos bens de 
servfços, que não diferencia serviço público 
ou privàdo. 

O SR. - Um outro reparo interessante, a 
experiência que V. Ex'- deve ter tido como Pre
feito, que é o poder do Estado como consu
midor também de serviços da iniciativa priva
da, problema de obras públicas. O problema 
de uma rodovia aí surge um buraco, uma dife
rença é difícil de o Estado obter da empresa, 
judicialmente, que vá lá corrigir. Ela vai corrigir 
por cauSa do nome da empresa. Mas, há uma 
alegação, tão grande, dessa garantia dos cinco 
anos,-que o_ terreno tinha um problema, que 
em cima daquela estrada passou caminhão 
Com o pese> maior do que era permitido dentro 
daquele projeto. O Estado, como consumidor 
de seiViços, também tem que ter um artigo 
protegendo-o nesse caso, como consumidor 
dos serviço~ da iniciativa privada. 

O SR. -É sugestões dess_e tipo que preci
samos receber. 

O SR.·.:.._ E; dêssã' fOrTria esiafá defendendo
todos os braslleiros. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator)- Sr. 
Presidente, ilustres participantes, da minha 
parte acho que já temos um registro bastante· 
aproximado dos posfcionamentos, das contri
buições, inclusive aquelas que foram entre
gues por escrito, de modo que estamos satis
feitos nas primeiras colocações. 

O SR. -Eu-s6 me preoCuPo -com o prazo, 
mSs temos o prazo até 12 de junho. 

Sei qUe a COnfederação Nacional da Indús
tria,- como a Confederação NacionZII do Co
mércio têm uma grande assessoria, tem uma 
gránde estrutura que V. S"' agilizassem isto 
pcirqüe; até O di8-i2, nós vamoS tentar discutir 
o máximo possível das sugestõ_es e, com bom 
senso, para que nos permita encaminhar es
sas emendas de forma racional e não criar 
grandes polêmicas em tomo delas. 

-O SR.- Fazendo uma consid~ração lateral 
ao conceito emitido pelo Senador Dirceu Car
neiro, se o problema da diferença da qualidade 
de bens que nós temos fornecido ao consu
midor brasileiro, é uma realidade. Há uma ma
neira até de fazer propaganda do Brasil, e se 
usa esse rótulo, até em cachaça eu já vi, que 
é um pfáduto tipicamente braslleiro - "tipo 
exportação". Isso induz ·o consumidor que é 
o melhor que tem. Há uma preocupação da 
indústria nadonal em se esmerar para fazer 
para fora o melhor, porque a competitividade 
é.maior, e, às ve~es, a partida que não atingiu 
aquele nível de qualidade fica no mercado in
terno. 

Há uns 1 O anos, na CPI do Consumidor, 
nós detectamos que até no mercado interno 
existe ísso. -

Nós detectamos, por exemplo, na indústria 
de alimentação e de medicamentOs, algumas 
partidas que estavam fora da especificação 
não eram distribuídas.no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, onde tem o Instituto Adolfo Lutz 
que fegu]a que, de vez em quando, vai lá e 
vai ser o fiscal do Ministério da Saúde. Então 
os produtos são jogados para o interior do 
Nordeste, principalmente, que_ _consomem 
subproduto. São antibióticos com especifiCa
ção abaixo do rótulo indicado, medicame:-ntos 
com corantes, às vezes proibidos, que os labo
ratórios do Rio e São Pau1o detectam, são 
jogados para o interior do Brasil onde não 
tem nenhum flScal do Ministério da Saúde e 
nem o laboratório para verificar. 

Agora, uma outra'consideração que eu acho 
interessante é que, quando nós nos esmera
mos e discutimos, na busca desse melhor Có
digo exequível, se possível nascido do_consen
so, mas com o objetivo __ de defender o consu
midor, e a partir do momento em que esse 
Código, ele vai conscientizando o-consumidor 
brasileiro, ele é a grande alavanca da indústria 
nacional. Porque, quando lá na pequena vila 
do interior, o cOnsumidor consciente começa 
a exigir qualidade, ele está trabalhando para 
melhorar a qualidade do produto braslleiro, 
em toda a sua extensão e melhorar a competi
tividade do produto brasileiro· no mercado ex
temo. Quer"-dizer, ele vai ser o grande contro
lador de qualidade da indústria nacional. Por 
Isso que eu creio que é uma legislação neces
sária e fará bem a todos nós, consumidores, 
produtores, a todos os brasileiros em geral. 

Bem, eu queria então agradecer, em nome 
do Senado, ao Dr. Alberto Vieira Ribeiro, e, 
também, ao Dr. Nicolau Jacob Neto que deixa
ram as suas atividades, vieram aqui prestar 
esse complemento e trouxeram- essa ajuda, 
seus conceitos, suas idéias para o debate e 
o estudo dessa Comissão_ do Senado, __ Muito 
Obrigado, e tenham um bom retorno às suas 
casas e às suas atividades. 

& Reunião Ordinária, reaUzada 
em 6 de junho de 1989 

Às dez horas- do dia seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na Scila de Reu
nião da Comissão de Serviços de Infra-Es-

- trutura, Ala Senador Alexandre Costa, presente 
oS Senhores Senadores João Menezes, Alexa
dre Costa, Dirceu Carneiro, Carlos De' CaiU 
e Gerson Camata, reúne-se a Comissão Tem
porária para examinar o Projeto de Lei do Se
nado n~ 97/89, que "Dispõe-sobre a proteção 
do Consumidor, e dá outras providências". 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores José Fogaça, Ju
tahy Magalhães, Ruy Bacelar, Iram Saraiva, 
Nelson WeCI.ekin, João Castelo e Mawo Bor
ges. Assume a Presidência nos termos do arti
go 93, § 39 , do Regimento Interno dõ Senado 
Federal, o Senhor Senador João Menezes. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presiden
te declara aberto ·os trabalhos, dispensando 
a leitura d<;t Ata da reunião anterior, ,que foi 
considerad~ aprovada. O Senhor Presidente 
comunica a seus pares_ que a presente reunião 
destina-se a ouvir em audiência pública a pa
lestra do Senhor Dr. Paulo Salvador Frontini, 
representante de Entidades Públicas Esta-
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dUais - São Paulo no COdecon. Após desta~ 
car a c;.arreira pública dos pale_strantes, o Se
nhor Presidente comurilca os~ prOCeafrnent~ 
a serem adotados no uso da palavra durante 
a reunião, frisando o tempo ao orador irtscrito. 
Em segalda o Senhor Presidente çODVida o 
senhor palestrante. Dr. Paulo Salvador Frontini 
a compor a Mesa dos Trabalhos, passando-lhe 
a palavra. O palestrante comenta estar total
mente envolvido com o assunto, pelas cir
cunstâncias dos cargos que exerce, como se
cretário de Defesa do Consumidor do Estado 
de São Paulo e Representante de Entidades 
Oficiais Estaduais - São Paulo no Codecon, 
e, da sua participação na elaboração do texto 
que consubstancia o anteprojeto elaborado 
pelo Codecon. Após relato apiesentã.do pelo 
Dr. Paulo Salvador Frontini, o Senhor Presi
dente franqueia a palavra, a quem dela queirâ 
fazer uso. Usam da mesma, os Senhores Se
nadores J_oão Men~es, Alexandre Costa,- Ger
son Camata e Dirceu carneiro. Nada mais fia-.:-
vendo a tratar o Senhor Presidente, antes de 
encerrar a presente reunião, agfadece -o paleS.: 
trante, pela magnifica partidpação· tanto nos 
depoimentos quanto nos debates, e, convoca 
os Senhores Membros da Comissão para a 
próxima reunião, a realizar-se no dia 13 de 
junho próximo, às 1 O horas, na Sala de Reu
nião da Comissão de Serviços de Infr_a-Es
trutura. Ala Senador Alexandre .Costa e, deter
mina a mim, Kleber Alcoforado Lacerda, Se
cretário da Comissão Temporária, seja lavrada 
a presente Ata, a qual lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, indo à publi
cação juntamente com o apanhamento taqui
gráfico. 

Presidente --JOOo. Menezes 

Oradores - Pqulo Front.in, ~ Alexandre 
Costa - Gerson Camata --:- .Dir~eu Carneiro~ 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Es
tá aberta a reunião da Com!SsãO"Temporária 
do Código do Consumidor. Hoje temos para 
prestar esclarecimento o D[. Daniel Roberto 
Finque técnico do anteprojeto do Código ao 
Consumidor, professor leu Denari, técnico_d,q__ 
anteprojeto do Có4lgo ao Consumidor, pro
fessor Rene Ariano _Qoti, técnico na área públi
ca, Dr. Paulo Salador Frontin, representante 
da entidade pública estadual_. São Paulo, no 
Codecon. _ _ _ 

Vamos iniciar com a palestra do Dr.-Paulo 
Salador Frontin.. a quem dou 15 minutos para 
prestar esclarecimentos. Tem a palavra o Dr. 
Paulo Frontin. 

O SR PAULO FRONTIN -::- Em _primeiro 
lugar, quero dirigir as nossas saudações ao
Senado da RepúbliCa ê, especialmente, aos 
ilustres Senadores que integram esta Comis'. 
são Provis_ória do Código ao Consumidor. Per
mito-me dizer que estou envolvido com o prÓ
blema pelas circunstãnci~s de que exerço no 
Estado _de São Paulo o _cargo de Secretário 
de Estãdo, na Secretaria de Defesa Cio"C:Onsu· 
midor, que engloba órgãos Ugados à área cori
sumidor, como Proçon, Econ, lpen, Instituto 
de Pesos e Medidas do Estado de São Pa1,1lo, 
.uma coordenadoria de fiscalização de preços 

e um serviço de atendimento jurídico,_ gratuito, 
ao-conSUmidor· Carente._ NesS_a cifcunstâncfa 

_ fúi nOmeado pelo Presiderite Sarriey para ·re_
presentar·- entidades· oficiais, estaduais, no 
_Conselho Naciorial do Consumidor, tõm 
m_andat9 tendo Ínício_ em julhO de 1978, fin-
dando _em jt,..~lho de f989, - -- · 

Relativamente; ao -objetó desta Com!ssAo, 
que é o Código de Defesa ao Consumidor, 
previsto na-_C_9nSt:ifuiç6o da República, tenho 
â diz"er que~estOi.i infOrmadO sobre os diverSoS 
projetos __ em andamento, no ___ Senado e na Cà-
mara Federal. Tive paitíCtpação" DaS"tante -pró: 
xím~ n_a -~laboraç:ao do ~texto qUe ·consU.bs
tanclã~o .ái1t~projefo' elaóõ[ado pelo Conselho 
~ciooal_de Defesa ao Coõsumidõr: Esse an
teprÕ]etó resulta de Um-estudo feito· por uma 

_ comissão de Juristas, integrada pela profes
so"rãAda Pelegriné, de- São Paulo, Dr. Daniel 
Finque, Profêssor-Zelm-o D~l)ari, Dr. José Ge
raldO 6rito F_ilór'rle"nd e Dr. Kasuba Watanabe, 
complementada postéiormente por doiS -re
presentantes da Secr~târia de Defesa do Con
sumidor de SáB-Paulo, Dr. Marcelo Gomes 
Sodré e a Dra. Maria Ãrigela. - - --

Esses j_uristas elaboraram um- anteproJeto 
que foi publiCado riO[)iário Oficial da União 
e, pelo que me consta, foi aproveitado pelo 
ilustre Senador Ju~y Magalhães para trans
formar~se -no. ProjetO de Lei n9 97, dQ Senado. 

Esse estudo dos jl!riStas em seguida eSteve 
Submetido, c_omo é natyral, aÇl Conselho Na
cional do Corlsúmidor; uma vez que bs juristàs 
haviam sido encarregados desta tarefa, por 
uma delegação do próprio Conselho. 

No Conselho; O ãnteprojeto dos juristas foi 
exB!!"Ji~ado artiQ~? por artigo, sofrendo algu
mas modificações decorrentes nO entendi
_m_ento demo.crático estabelecido_ e.Otre _os 
Conselheiros. As votaç<?es foram. presididas; 
fundamentalmente, pelo então Presidente do 
conselho, Dr. Flávio Berrembak e os conse
lheiros :3presentai"am, em torno dos. artigos 
do anteprojeto dos juristas, uma série de su. 
gestões, muitas· das quais foram acolhidas. 

-Então~ o queTehho a dizer é que à minha 
participação nesses episódios e as niinhas 
c_otwicções estão expressas pela minha atua
çâo como COnselheiro, no Conselho Nacional 
do Constlr[lidor', parecendo que o anteprojeto 
entregue ao Sr. Ministio da Justiça, no dia 
13 de fevereiro de 1989, çorresponde ~ um 
documento, em fim, que traz a média do en
tendimento dos membros do Conselho Nacio
nal, encampando, fundamenta1mente, o ante
projeto dos juristas convertido no Projeto de 
Lei n9 97, do Senado. 

Acho que, se posso trazer alguma contri
bi;iiÇaO-amais nesse assunto, ponderaria aos 
effiinenteS Senadores a ConVeniência de te
rem ~-in mãos o anteprojeto do COilselho Na
cional, acredito até que já o ti::nhaiil, o Presi
dente atual dQ conselho, Dr. João Batistá de 
Akriéid~ÇCertamenie forheceu esse estudo aOs 
_emirieiJ.teS Senãdores. Úe qualquer forma, es
se texto que sé. encontra no seu original no 
Ministério dà Justiça e, j:>elas ft1formaÇôes que 
tenho, ainda não foi encaminhado -ao Excelen
tíssimo Senhqr Preisidente da República, tem 
aPerfeiçõãmento em-cima~do anteprojeto dos _ 

juristas. Permito-me até dizer que o Conselho 
Nacional do ConSUmidor acha-se um tanto 
cjuanto-m-elindrado Pelo fato de que, sendo 
WTi ór-gão -de assessoramento do Presidente 
da República, não teve até_ hoje o seU antepi'o
jeto encamiohado __ à Presidência da República 
p·e19 Sr. f':"\i~istr9_ dã ~_ustiça. 

Quero acentua_r mais o fatO de_que entendo 
que um Código de Defesa ao ÇÇ>nsumidor 
deve preocupar·se com os seguintes pontos 
fundamentais, é evidente que o detalhamento 
variará de posições, de prevalência de maioria 
nas casas parlaliiehtá~:es. 

Mas acho cjue a situação no Brasil, nas rela
ções.de_cpnsu_mo aconselha, hoje, em primei
ro lugar, uma modernização das normas de 
direito civil que cuidam da compra e venda 
mercantil de outros .contrat.9:;;. çivis, travados 
entre consumidores e fornecedores t;le ~ens, 
por exemplo, na locação de bens móveis, e 
também na área de prestação de serviços, que 
é também um contrato civil. A prestaç~o de 
serviços hoje está muito generalizada e repre
senta uma área bastante sensível para os con
sumidores, em_ termos de redamaç_Qes, que 
são acusadas nos órgãos de_defesa c;to çonsu
mldor. 

Então, um primeiro item, que me parece 
nli.iliõ ii:nj)órt.ante nesta matéria:-de relações 
do consumo, é modernizar a __ legislação do 
Direito Material, do Direito Contratual, Direito 
Civil, fundamentalmente, que cuidam desta 
matéria. Nós notamos, p_or exemplo, que essas 
cont@tações, ou são feita~ informalmente de 
modo verbal, ou às vezes de modo muito sím·
plista, à vista de um pedido sem maiores espe-
dficações, e muitas vezes atravéS de aSsina

. tUra de formulãrios, chamados de "contratos 
de adesão". --

Essas folJTlas ·cOntratuais modernas não 
têm uma legislação adequada e isto está por 
merecer U!Jla c_ontribufção_do Poder Legis~ . 
lativo no sentido que se atl.,lalizern essas nor
mas. Acho que os pontos mais dramáticos 
no assunto, em matéria de legislação civil para 
um Cõaigo, esta:o nesses aspectos a que me 
referi. Além de uma questão que me parece 
importante, que é a questão da extensão da 
responsabilidade, através _da qdoção da teoria 
da "desconsideração da personalidade jurfdi· 
ca", que foi uma proposta, justamente, do 
Conselhg_ Nacioné!L_ que foi aceita no Plenário 
daquele Conselho, incorporada ao anteprojeto 
do Conselho, anteprojeto final e não se encon- "
tra nem no estudo dos juristas nem_ rio Projeto 
de Lei n~ 97, do Senado. 

A par disso, entendo que nesta matéria do 
Código ao COii.sutnidor é importante que se__ 
fortaleçam os instrumentos da administração 
públic"a em defesa do-·.eonSumidor. FU.nda
rilêiltalinente, qUero dizer que nós precisanios 
aparelhar os chamados PROCON, os órgãos 
de proteção ao consumidor, precisamos apa
relhá-los com instrumentos que autorizem es
sas entidades, que são normalmente do Go
verno, geralmente de goVernO eStadual ou mu
nicipal, autoriz~m essas entidade_s a te_rem 
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maior poder de convocação dOs redamados 
e um certo poder de solução defi_nitiva dQs 
casos, claro, sempre pela via conciJiatóri~. O_ 
que quero dizer com isso é que é indispensável 
que os chamados PROCON possam convocar 
os redarÍ1ados, possam, eventualmente, divul
gar a relação daqueles reclamados .que mais 
intensamente estão c~ndo danos à coletívi
dade e possam ter facilmente con_dições __ de 
homologação de acordos, para que esses_va
lham como título executivo extrajudicial. 

Dessas sugestões, nem todas que _estou di
zendo consegui que fos_sem_t.fl1J1Splantadas 
para um anteprojeto do Conselho N"-donal. 

Terceiro aspecto que rhe parece multo im
portante numa legislação. que tem o título de 
C6digo do ConsUmidor, diz respeito às nor· 
mas de caráter penal. O Direito Penal do con
sumidor se espraia entre a Lei da Econ<?mia 
Popular, que é uma lei notoriamente desatua
lizada entre o Código Penal e entre um~ série 
de outros dispositivos penais que estão espar
sos na legislação extravagante. Eu ato ·como 
exemplo a Lei de Incorporação Imobiliária, que 
é do ano -de 1965, e tem-dispositivos penais, 
a legisJação de loteamentos, que também con
tém dispositivos penais. A legislação financei
ra, que aqui e ali tem disposições de ~aráter 
penal, usando a tutela do público; do inves-
tidor, que não deixa de ser um consumidor, 
e assim sucessivamente. 

Há nesse aspecto, nessa dispersão de nor- . 
mas, um traço que considero satisfatódo, qua
se todas _as-condutas_ que nós podemos consi
derar dignas de repressão pena1 previstas, mas 
estão tratadas de modo ha a~sistemátlc_o ge
ralmente com penas irrisóris, muitas vezes_sãa 
contravençõ_es passíveis de uma rápida pres
crição, e creio que.a legislação penal mere
ceria nesta parte uma modernização para a 
qual confesso como professor de Direito, co
mo antigo membro do Ministério Público ten
do sido, inclusive, Procurador- Geral da Justiça. 
do meu Estado durante 4 anos, jamats conse
gui incutir convicção aos penalistas. Entendo 
que é preciso modificar os critérios .de aferis:ão 
de responsabilidade nas infrações penais pra
ticadas através_ de pessoas jurídicas, de modo 
a estabelecer uma .espécie de responsabili
dade por omissão. Nas relações de consumo, 
os grandes fornecedores _são pessoas juríd,i
cas, cujos dirigentes, cujos responsáveis por 
certas con_dutas se situam atrás, protegidos 
por um vasto organograma. Ou seja, estão 
na Diretoria como esç_Wões administrati110s in
termediários, no entanto as .ordens internas 
que determinam certas práticas em~naffi evi
dentemente da Diretoria, o que nunca se con
segue comprovar urna prática. Conseqüente
mente, a responsabilidade penal tende a con
vergir sobre o agente, o preposto, para falar
mos, uma vez que são empresas privadas, o 
preposto que lida com o público ou no máXi~ 
mo o seu superior administrativo, um super
visor ou um gerente. E, no entanto, essás con
dutas, quase sempre, poderiam ser imputadas 
à admintStração, porqUe, por omissão, permite 
que ocorram no âmbito da_ ernpresa certos 
comportamentos leslvos ao consumjdor. 

S~~_rt_Q_s nãç ac;:eitarmos uma reformu1ação 
nesse critério de .responsab11idade,- te.nho tra
b~ho ~crito soºre isso, jariiais coitsegui~
mos, dentro dos principias muhos nobres do 
Direito Penal constitucional e de responsabi
lidade indiviq~:Jal, não podendo a pena passar 
da pessoa delinqUente, dentro dos princípios 
Y!gentes nunca conseguiremos realmente pu
nir os_ grandes responsáveis pelo fato de que 
a_ ;;tutoria física nunca é do aciontsta contro
ladof ou dos Diretores de .uma empresa. A 
autoria ftsica é imediata, e essa aUtoria cabe 
sempre a prepostos, que acabam sendo, co
ino nós vimos no PlanO- Cruzado, responsa
bilizados diretamente por isto, é claro, em tei
mas de efetiva proteção e um efeito intimi
dativo que o Di_reito Peoal de~ ter,_ não passa 
de uma ilusão. Nós vimos na experiência do 
Plano Cruzado, e nessea ép_oca exercia_ a chefi_a 
do Ministério Público do Estado de São Pãulo, 
que foi passivei processar e até condenar nO
máximo gerentes de lojas de varejos, que ha
vi~ cle_srespeitado o congelamento e o tabe~ 
lamento. Mas nunca se chega realmente aos 
grandes administradores. E isto porque não_ 
se aceita uma modificação que deve existir 
na doutrina e na lei da parte gera1 do Código 
Penal no sentido de que por omissão aqueles 
dirigentes que permitem essas práticas con~ 
trárias à economia popular e ao consumidor 
devem ser também passivas de ser responsa
bilizadas. Se não fizermos uma modificação 
ne_sse aspecto, eu me permito com o devido 
respeito propor que 6 senado examine doutri
nariamente essa questão em termQS de técni
ca de Direito Penal, naõ -haja dúvidas, conti
nuaremos deixando a Justiça exposta ~- cons
tante acusação, acusaÇão hoje sem funda
mento -legal de que a pena persegue oS mais 
humildes, porque as estruturas empresariais, 
como já disse, protegem os dirigentes que 

· estão nos altos ~calões das empresas. 
Então, a maior proposta que tenho a fazer 

na parte penal é essa, além do que seda inte
ressante consolidar a legislação que existe. 

No ante projeto da Cofnissão de Jurista, que 
é o que me consta, como eu já disse -conver~ 
teu~se no Projeto de Lei_do Senado n9 7--:-

. aJgumas disposições penais foram cortadas 
no Plenário do Conselho tiqcionaJ, aceito~in
dusive a responsabilidade de ter Uberado o 
corte de algumas infrações penais, porque me 
pareceram por demais draconianas e, reaJ
mente, inviáveis diante do que é a _realidade 
das relações .de consl!rrio do País, hoje. Lem
bro-me, por_ exemplo, de uma figura penal, 
pr~sta_ no Ante-projeto dos Juristas, refer~nte 
à tlptcidade da conduta de não entregarmos 
certificado de garantia ao comprad,pr de mer
cadorias. Isso é muito comum aos que com
pram eletro do méstlcos ou ãUtomóVeis. Ora, 
se nós mantivéssemos essa figura penai, cer
tamente, iríamos processar, por exemplo, em 
matéria d~ revenda de automóvets o recepcio
nista que faz a entrega final do veículo ao com

-prado r desse bem. Na parte procesual, portan
to, num Outrç> aspecto que o Código deve cui
dar, acho que o Anteprojeto dos Juristas está 
muito i_nteressante, é, realme11;te progressista, 
modema e traz um~ p~~sta construtiva mui- · 

to interessante. Não sei _se_ ª-~nossa_ ~h.J.st!ça 
- conseguirá dar a resposta adequada para isso. 

Mas é um progresso trazer para a lei contri~ 
buições des~ tipo. Tenho dois reparos a fazer 
nesse tópico. Um, no sentido de que não se 
pode prever a figura do habeas data para al
cançar cadastros particulares e dados refe
rentes ao .consumidor. O habeas-data, data 
apenas se destina, como diz a Coõstituiç~o. 
em entidades públicas, parecendo-me porém 
correto, como- propô-s o Conselho Nacional 
Ull_la e'inenda a este Anteprojeto dos Juristas, 
que se equipararem os cadastros particUlares 
·a entidades, as quais sejam consideradas enti
dades de car:áte_!' púbUco,_ porque a COnsti
tuição imprime em caráter público e não em 
caráter de órgão público, na previsão de ha
beas data. Nesse sentido, foi feito emenda no 
Anteprojeto dos Juristas pelo Conselho Nacio
nal do Consumidor. E. finalmente, um outro 
ponto, onde não consegui, como rrienibro· do 
Conse1ho, convencer os -demais Integrantes 
daquele colegiado, foi a proposta de que, rio 
Código, se incluísse a previsão de normas de 
exceção proceSsual no Juizado de Pequenas 
Causas.. Além do Juizado de Pequenas Cau
sas. que é do ano de novembro de 1974, foi 
elaborada por uma Comissão, composta no 
Ministério da Desbwocratização do Mintstro 
HéJio Beltrão, eu tive' a honra de fazer parte 
desta Comissão, que elaborou um antepro
jeto, e esse anteprojeto, tal qual elaborado, 
transformou-se em projeto, foi como projeto 
enviado pelo Poder. Executivo ao CongreSso, 
retomou do Congresso com Uma pequena 
emenda e converteu-se em lei. A lei_doJuizado 
de Pequenas Causas não cuida do processo 
de execução. E isto é-um incofrVeniente- e um 
entrave. Significa isso que, se o jUiz, naquele 
rito sumaiissimo singelo, informal das Peque
nas Causas, Preferir decisão condenatória, que 
se tomaria_ recorrívelz e se não houver cumpri
mento de decisão espontaneamente peta réu 
condenado, terá o autor qt,~e ingressar com 
um processo de execução pelo jeito normal 
âo Código do Processo Civil_. E~ isto, evidente
mente, é um -transtorno, uma dificuldade. En
tão, fiz uma -proposta qUe nãO viõgoü, mas 
que ·conêgúi pelo Deputado Jose Yunes que 
constasse no anteJ)roje"to; que este Pailamen~ 

tar apresentou, uina piój::)Ostzi íi.õ~sentiao de 
qlie nos Estados os T ribuna!s de Justiça, con
siderando as peculiaridades de cada Estado, 
fizessem uma resolução, disciplinando a exe
cução no processo de_ execuçãO no Juizado 
ae Pequenas Causas. Ê evidente que essa pro
posta é questionável em aSpecto de constitu
cionalidade. Mas eu coloco o problema, por
que no âmbito do Sena,do, çorri o altO coil:hep.
mento jurídico que, aqui impera, certamente. 
não_ será difidl meditar sobie essa proposta, -
que me ~Páreê:e relevante,- e quem Sabe encon
trar uma solução escorreita no sentido sobre 
o aspecto da con_stitucionalidade. 

Faço um veemente apelo aOs ilustres Sena
dores no s_entld.O- de que considerem es_Se as
pecto: de que se preveja, neste Código, uma -
parte processuaJ de ei.eCiiçãO--âãS Sciitenças 
condenatórias, proferidas nos Juizados d.e Pe
quenas CàUSàs. 
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O SR. PRESIDENTE (João Menezes)~ DL 
Paulo Frontin, o primeiro prazo di exposição 
de V. 5' terminal,.!. V. S• é rea1mente um conhe~ 
cedor do assunto. AproveitamOS a ·presenÇil 
dos Srs, Senador~_$ presentes à reuni.ãp, parã. 
que possamos extrair deles. as os,ugestões e 
Idéias que porventura tenham, a fim de que, 
junto com as de v. s•, possamos dar o arca
bouço a esse Código do ConSúrtlidor. 

Interrompo a exposição de V. S•, a fim de 
franquear a palavra aos Srs. Sen~dores com 
o propósito de formular as perguntas qu~ jul
garem necessárias, levando-se em conta à dis
cussão do Código do Consuni.ldor. No d~cor~ 
·rer do debate, V. S• poderá dar as explicações 
de acordo com as dúvidas suscl~das. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Presi
dente, peço 21 pálavra. 

O SR. PRESIDENT~ (Joãq Menezes) -
Concedo a palavra ao nobre Sendor A!exaridre 
"CoSta. . . 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Dr. Paulo 
Froirtini. a explanação de_V . .S• perfeita, isto 
é, com modificações nas leis, porque sem leis 
adequadas é inteiramente impossível, posto 
que não há absolutamente os instrumentos 
necessários para colocar-se em vigor um códi~ 
go à altura das necessidades ~ais do- Brasil. 

Então, deve~:á ~!: fei'@ UJll8 reformulação 
que atinja o Código Civil, o Código Penal, que 
venha, paralelamente, à Lei de Economia Po
pular, que já está desatualizad;3; é, fTiaiS OU: 
menos, o que V. S• disse. --~- • _ _ 

Agora, gostaria de uma opinião do Dr. Paulo 
Salvador - não é nem dQ jurista, nem do 
encarregado das Comissõ~s que elaborou, n~ 
Conselho, e que __ ofereceu opiniões: Quais sãó 
os instrumentos que possui esse Procon, e 
o que tem ele feito de paupável em beneficio 
da comunidade? 

O SR. PAULO FISONTINI- Posso respon
der a V. ~cOin bãse na experiênda ito Estado 
de São Paulo. 

O Procon daquela unidade da Fede"ração 
foi criado, em 1975, na gestão do _ex-Gover
nador Paulo Egídio Martins. Ao tempo em que 
exercia a chefia do Ministério por São Paulo, 
no Governo Franco Montare, coube-me criar, 
naquele Estado, as curadorias de Proteção ao 
COnsUmidor. Forarri: criadas outras Curado
rias, especialmente, as do MeiO Ambiente. EÚ 
tenho - perdoem-me - muito orgulho Pro-
fissional_ ~ssas iniciativas __ 

A primeira dessas Curadorias foi sediaQ_a 
no prédio do ProCon, em São Paulo. O seu 
encarregado foi o Dr. José .Geraldo Brito filo
meno, que assina um dess,es an~projetos, e 
é um dos _especialistas nessa matéria. S. S' 
era promotor do _bairro do_ !P.iranga, foi por 
mim coloCildQ,J-ª; e, naquele lugar, cresceu 
profissionalmente de forma extraordinária. 

Pois bem, acho que a colocação do Mlni$
térlo Público, naquele lugar, durante aquele 
periodo, permitiu dar muita força ao Pro.con-, 
justamente naquele aspecto que diz que care
cem os órgãos de defesa do c;:onsumi99r d~ 
uma maior autoridade. 

• Om ___ qrg~o de defesa çlo consur;nidor, d_o 
tiPO do Procon, é na Veri:lãde, um conselheiro 
no sentido de que ele recebe uma infinidade 
de-COrlSultaS. - -- " 

-Por exemplo, se V. Ex'- abrir, hoje, o -_"Jom?JI 
da Tarife",_ gue é __ 1,1m vespertino que circula 
em Sã() Paul()- acredito que, nãCionalmente, 
c;_ohecido~verá, lá, un:ta ~atéria,_iluma pági
ria 'iriféira;-sobre o assunto Consumidor. Há 
um bóX, isto é, um bloco de quatro colunas, 
colocado logo abaixO, Onde a Advogada, Che
fe do Departamento Juódico do Procon de 

-SâO- Paulo, portanto, minha companheira de 
trabalho, minha subordinada nessa área, Dr', 
dá"_i!:ldã ~iTi_a explicação. 

O Procon funCiona, em grande parte, cOmo 
conselheiro. l;Je dá prientação j!lfídica e, às 
vezes, uma orientação até um pouco econó
mica e, muitas vezes, até psicológica para con
sumidores que se apresentam, enfun, em sí-

. b,!a.Ções. ª-.fliti\o'as. Po~ ~ert:Jp~o._._ ~ situação 
muito aflitiva em que se viye no Estado de 
São Pa·ulO --suponho que vivemos, hoje, no 
Brasil-:-:- é a questão das mensaJidades escola_
res. Este problemã desborda no Procon, que 
toma conta .de toda a_ nossa Secr~tatja e exig~ 
t,lffi__g@Jlde esforço e um tremendo desga_ste, 
porqo.e a solução está totalmente fora do nos
sb alcance. Então, em primeiro lugar, o Procon 
é um órgão de consulta e orientação. 

Justamente, quando se organizou a Secre
taria, pensou-se que era preciso dar mais força 
a ~- Em razão disso, é que surgiu uma Se
detarfa de Estado; idéia do Governador Ores
tes "Quércia 

,_Càbi, iar;;-bém, ao: Procon faZei- cõtlc;Ufa_: 
ções. Das reclamações que chegam lá, cerCa 
de 80% acabam termiriando ali l"flesn10, mor
rem dentro do Procon, ·sob a forma de conci
liação. POrciue convidamos o redãmado diga
mos assim, para compãrecer; e, em boa parte, 
comparecem~ E comparecendo, esses técni
cos qUe-trabalham n~_ área, consegue, têm 
muita experiência, e ~nseguem fazer acor
dos. Sabern_os do. y~lho axioma brasileiro 
"f!18iS vale_um_ mau acordo do que uma boa 
demanda". EntãO, sai Um acordo. Oi~nta por 
cento. do~ casos ~o ~-~olvidas a~_s_im._ 

O Procon, também, faz uma orientação ge
ral através de ·comunicados que a imprensa 
sempre divulga, além de termos o cuidado 
de colocá .. los no Diário Oficial e, enviá-los, 
através de Telex, para os órgãos do interior 

· do Estado. No interior_ dQEstadQ de São Paulo 
há 144 Procon. 

Eritão, o trabalho fundamental do Procon 
enqiiãiilõ.departamento é este. No Estado de 
Sáci Paulo eStã matéria, cómo disse, extrava
sou de um simples órgão de- atendimento, 
ori~n4tção e conciliação para outros comple-
meíitos. - _- __ -

-EritãO, temoS; dando.força à defesa do.con
sumidor, uma Coordenadoria que fau ftS~ali~ 
zação de preçOs, a partir de um entendimento 
jutidico, até hoje não contestado, de que a 
Lei Delegada n~ 4 confere, aos eStados o poder_ 
para fazer fiscalização direta, independent~ 
!"!}ente _<;ta Suna_~- .~s_so. e_s,tá sendo feito em 
SãQ Pªulo. 

lemos, na··estrutura da Secretaria, o Insti
tuto_ de J~~Sos e Medidas,, _ _que é um _órg_ão 
público da metroloQia legai; é um órg-ãO esta: 
dual, q~e tr~balha ..,_erc~ndo ,de)egaçã~ _qa 
União, npJ:;:Stado Q_e São Pau1o, 'e _este IPEN; 
como -ri ·o Seu nome, tem- j:)Odér· de pOífciéi. · 
Esta área de pesos e medidas, evidentemente~ 
tem muito a ver com o consulnidor. Certa
mente, a presença deste órgão dá (orça à_ de_fe-_ 
sa do consumidor. 

Tem os um atendimento jurídico ao consu
midor carente. Por quê? Porque se o PROCQN 
não consegue fazer conciliação, esses docu
mentos são trazidos para advogados, que, na 
Secretaria, patrocinam, gratuitamente, o-con
sumldõf Carente. -6_qu~le que pode pagar ad
vogado que CUide c:Uretamente _c;los seus inte
resses .. Entre~to; ãquele - e_~_ a· gerlera
Iidade dos casos - que n_ão _tem recurs.os. 
financeiros terá advogado, gratuitamente, na 
Secreta_ria. 

É Curioso oQ~erVar que esse afendinleniO 
jurídico gratuito coméçou a sei executá.dq no
dia 15 de março de 1988, e há ·cerCa de um 
ano e.três meses, ele aiendeu a, mais o_u~~e
nos, mil e cem casos. A totalidade doS CasOS 
refere-Sé à. <.lues~o de _hcibitaçãO, CorlsigmÍção 
de pagarilento de ãluguel, defesa em ações 
de despejo, notificações. ~ 1J!11 trabalho que 
gira, fundamentalmente, em torno da questão 
habitacional. 

O Procon, em sentido estrito, que é O órgão 
de atendimento, orientação e conciliação, faz 
eSSas -3 furiÇõeS. - " ~ 

Complementarldo a de_fesa do con-sU:riiídor .. 
o Procon, no sentido_ ainpiÕ, temos outras atí
vidades e assume c;:ada u_m~ dê iaS O_ seU papel 
de importância. 

Existe em São Paulo - e acretido que enl 
todos os outros Estados também - o Minis
tério Público, do qual sou originário, cõinO 
já disse. Na Curadoria de Proteção ao Cçmsu
midor existe~ claro, 1,1m ~rsenal proçes~ual fan: 
tástico. O Ministério Público é um _órgão_ que, 
hoje; a meu ver, tem todo um instrumeritõ 
para fazer-a defesa do cpnsumidor. Poderia 
fazê-lo por completo, dispensando a existência 
de outros órgãos. Tenho impressão de que 
problemas estruturais, deficiência de recursos 
humanos, dificuldade de instalações - os 
Promotores ficam nos f_óruns - isso com
plica o atendimento em massa da população, 
como fazemos em São Paulo. 

GOstaria de. ti-;:1~er .. ao conju~d~ento dç~ 
ilustres Srs. Senadores: iniciado _o Plano Verão, 
no dia 16 de janeiro, até o dja 30 de áblil~ 
só o atençlime.ntQ. te!efôffiço na nossa Secre
taria, girou em torno de 66 mil chai-nadas, 
na Ceotral_2583000, Sessenta e seis mil cha
madas-atendidas. FomOs mUito i;ritiCad_oS pe-:-
1<,\ __ impre~sa porque as linhas estav;;tm c;:onges
tioriadas. As filas, que_ giravam, davam volta 
no quarteirão_- ali na Ubero Badaró, bem no 
c;:~ntrO da- cidãd.e, onde é-a sede da secretaria, 
e no térreo flrrlcion"a o plaritão-dá Procon, as 
fi!as girav_am_ em tornq çl.e ffiil pessoas por 
~i~. E claro, num número muito de. pico, que 
fOi riõ_ a!Jcge do Plano Verão, bem recentemen
te: ~ há semp!"e_ uffi atencfimento_ diário de 
fnul~s p~sôas e o órgaõ .tem essa· fmalidade 
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e acho que cwnpre essa finalidade .. Registro 
mais o seguinte dado: o desejado é que a 
sociedade se organizasse para se defender 
nessas questõ_es, que .s21o fundamentalmente 
de relações individuais. Mas não vejo, da socie
dade civil, senão a vontade de cobrar e de 
invocar dos órgãos públicos que façam essa 
tarefa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -'.Não são 
comuns as reclamações sobre garantia de 
produtos que oferecem as empresas fabrican
tes? 

OSR.PAULOFRONTIN-Tenho a imPres
são que ... tenho certeza que existem reclama
ções. Mas são em número relativamente pe
queno, talvez, estatisticamente em número 
inexpressivo; garantia-s sobre bens. Atualmen
te, tenho em minhas mãos, cuidei Pessoal
mente disso, recebi a reclamação do ilustre 
professor da Faculdade de Direito_, muito co
nhecida aqui no Congresso, é um publicista 
de renome, em um caso assim, por exemplo, 
contra uma empresa que não entregou a esse 
professor, por venda feita a ele, um jipe total
mente enferrujado. E esse caso ele reclamou 
comigo, fizemos ali Uma red:lmação, foi enca
minhada à fábrica, que já respondeu que não 
substitui o veículo por outro, mas vai entre
gá-lo totalmente corrigido. Existem casos as
sim, mas acho que o número de queixas deve 
ser enorme, mas não chegam a nós. Os nos
sos consumidores de baixa renda ê que procu
ram fundamentalmente a secretaria. Fizemos, 
numa ocasião, uma estatística. A Secretaria 
de Defesa ao Consumidor atende pessoas que 
ganham, em média, 3 salários mínimos. E 
as pessoas que compram objetos com garan
tia geralmente têm padrão econômico mais 
elevado e têm condições de reclamar direta
mente. Essa é a minha suposição. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -
Tem a palavra o Senàéior Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA-Dr. Paulo, mui· 
to interessante a exposição de V. Ex' porque 
ela advém da prática, observações que há al
guns anos no Brasil ninguém tinha ou nin
guém conseguiu acumular a experiência de 
v. Ex' 

Eu queria fazer uma pergunta, Que seria 
como é que V. & veiía, porque, nessa pro
posta de código, há todas as imposições legais 
necessárias, a iniciativa piivada, o poder públi
co, quando ele produz bens, quando produz 
serviços, mas se cuida pouco de fazer com
que a eficiência do GovernO, acho que esse 
também tem que ser um objetivo nosso, me
lhore. O Governo deve ter uns catorze órgãos 
de defesa do consumidor, quer dizer, tem o 
Inmetro, tem o Cade, tem a Sunab e vários 
outros órgaõs. E normalmente ~Ies ou cobram 
duplamente algumas áreas ou deixam desco
bertas as outras áreas. Por outro lado, esses 
órgãos ficam inseridos, por eXemplo, V. S• pe
ga no Ministério da Agricultura, cujo objetivo 
é incrementar, incentivar a produção agrícola, 
ao mesmo tempo se dá a ele o direito de 
fiscalizar, quer dizer, tem duas coisãS~ _ele tem 
que reprimir e tem que incentivar. Um outro 

CZ!SO é o IP_Ç. Ele tem que estimular a produ
ção, a comerciali?ação de café, ele tem que 
fiscalizar. Ele se choca às vezes. Não seria 
interessante que se unificasse todos esses ór-· 
gaõs num só e ficasse fora dos próprios Minis; 
térios, para ter mais até autoridade e até adver~ 
tir aquele ministério, o Ministério que está in
centivando o produto agrícola? - "Estão 
usando excesso de agrotóxico ali, eara ficar 
um pouco mais independente, ao mesmo 
tempo que a gente corrige a iniciativa privada, 
também se_ corrigir O poder púf?lico nessa 
aÇâo que ele tem ou nesse dever de açáo 
que ele tem? 

O SR. PAULO FRONTIN -Acho que V. 
Exi' está tocando num dos pontos mais difíceis 
dessa questão. Eu tive a experiência, que o 
destino me proporcionou, de poder montar 
uma Secretaria de Estado de Defesa do Con
sutiildor. E_ esse problema se colocou: que 
órgãos vamos colocar? Exclui, por exemplo, 
de ter sob minha responsabilidade, sequer fiz 
a proposta,, os órgãos referentes à vigilância 
sanitária, que no Estado de São Paulo e acre
tidO-que no resto do Brasil se situam no âmbito 
da saúde. No Estado de São Pau1o são órgaõs 
da Secretaria de Saúde. A vigilância sanitária 
me parece um assunto tão especializado dos 
médicos e da medicina e da saúde dos sanita
ristas que não deve ficar num 6rgaõ mais geral 
de defesa do consumidor. O que precisa é 
hàvii-üin trânsito e uma comunicação. Tam
bém nã_o veio para a Secretaria a parte policiaL 
A delegacia do consumidor, em São PauJo, 
é órgão da Secretaria de Segurança Pública. 
Presta muito boa colaboraçilo à nossa secre-· 
taria, mas subordinada a outro secretário. E 
acho que a especialização que há em certos 
órgaõs, que também são de produção do con
suinidor impedem a junção deles sob a mes
ma chefia. Mas é algo a ser pensado, embora 
trãgã problemas administrativos; a de gestão 
é mais dificil. De qualquer forma eu acho que 
é algo que deve ser pensado seriamente, por
que a uniformidade dê comando poderia aju
dar muito a defesa do cosumidor. 

De outro lado, confirmo o que disse V. lli 
há em algumas áreas sobreposiçao de órgaõs, 
e em _outras áreas carências de órgãos atuan
do. Então, isso deve ser também considerado. 
O -aeSejável seria um trabalho de unü'ormi- -
dade. Por exemplo, certos assuntos, em maté
ria de saúde, são de competência estrita do 
Ministério da Saúde, como é·o licenciamento 
de remédios. 

Creio, que com -a rlOva Cot1stituição, abriu
se espaço para os Estados depois que fizeram 
suas concessões, legislarem supletivamente 
sobre _essa matéria. Mas hoje só o Minist~rio 
da Saúde autOriza ou proíbe remédios, e é 
um problema muito delicado em matéria de 
consumidor. Algumas discussões da maior 
profundidade se fazem, a nível estadual e mu
nicipal, sobre certos iemédios e outros com
ponentes Que existem às vezes na alimentação 
e em matéria de alimentação o município po
de interditat: a comercialização, mas em remé
dios nãO, s6 a união. Então1 são problemas 
graves que estão colocados, que é ~vidente 

até onde eu tenho conhecimento desses pro
jetas que dizem respeito ao consumidor, nin
guém tratou desse assunto. É um problema 
muito delicado na administração pública. 

Às observações de V. Ex.' eu acrescentaria 
apenas de que há m!,Íita dificuldade no trato 
da defesa do consumidor em relação aos ór
gaõs públicos. No Estado de São Paulo, a 
Secretaria estava corrieçando- a sua vida -
como disse, ela teve início no dia 15 de março 
de 1987, ela foi criada no Governo Quércia 
-ela estava.começando a se estruturar quan
do surgiu um problema gravissimo, de cq
brança indevida de contas de luz numa estatal 
paulista chamada Eletropaulo, que é suces
sora da antiga Light; ela fornece energia elétri
ca na região da Grande São Paulo. E esta 
EietropauJo, empresa de muito prestígio e 
muito poder, e dirigida por homens de con
fiança do Governador, reaJinente estava fazen
do cobranças abusivas de energia elétricac E 
isto envolveu gestões delicadíssimas, porque 
por mais que o Secretário, pessoalmente, se 
envolvesse no assunto, ele não tinha poder 
coercitivo sobre a empresa. De modo que o 
assunto teve qUe ser levado à alçada do Gover
nador. O Govemadofteve que dar uma deter
minação, no sentido de que aquelas cobran
ÇC\5 a mais seriam objeto de compensa..ç:ão 
em contas futuras. E o mais desagradáveis 
é que há aind~ muitas reclamações de" que 
essas compensações não foram feitas por 
completo. 

Isso mostra a dificuldade de defesa do con· 
sumidor, em reJação aos organismos oficiais, 
geralmente em empresas estatais, que forne
cem serviços ou bens ao público, e isto senti
mos em várias áreas. Acretido que não haja, 
aqui no Senaao. quem não use os nossos 
aviões comerciats, e sabemos com os c-onsu
mtdores de serviços às _empresas aéreas são 
maltratadas, com vôos cancelados a'qualquer 
momento, excessos de lotação e coisas desse 
tipo, e, isto está sob o gerenciamento de ór
gaõs públicos. De modo que são problemas_ 
delicadíssimos que se colocam na área ao 
consumidor. 

O SR. PAULO FRONTIN - V. Ex' abordou 
o problema da conta de I~. Veja V. Ex' _que 
o relógio de_ luz ê tão complicado para se en_:
fender 6 que ele marca, que ele tem uns 4 
re1oginhos. Há_ _uns 12 anos estávamos aqui 
com uma CPI do consumidor e apareceu um 
paulista que tinha um relógio digital, de ener
gia elétrica, que fornecia o nosso consumo 
de uma semana, quanto estava consumindo 
naquele momento, e possuía mais um siste
ma, para a conta de luz não havia um funcio-
nário para fazer uma leitura? EntãO havía um 
e:quipamento com um filme que era acoplado, 
e vinha na conta de luz a xerox da leitura q~uer 
dizer, era uma testemunha. Mas nenhuma em~ 
presa de energia elétrica quis adotar. 

OSR. -_É compreenSível. 

O SR. PADLO FRONTIN - E ·eu jâ tive 
o testemunho uma vez de um diretor de urna 
empr("~? rie energia elétrica no Espírito Santo~ 
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que ele, no mês de dez~l}'lbro, fez o _seguinte: 
ele tinha que pagar o 13o, a empresa estava 
apertada e ele apenas chamou os em:arre
gados da contab~izaçã() e disse: ''01~~ bota 
10% a mais de consl,Ullo para todos os consu
midores". E todo mundo pagou mais 10%. 
Quer dizer, é um-sistema desonesto. para a 
empresa pública. 

O SR. - V. Ex' está falando 
sobre um fato que é temor de todos nós. 

O SR. PAULO FRONTIN- E acoritece em 
todas. 

0-SR. · -Acho muito grave fa-
zer uma afirmação categóriCa. EÚ. dirii3 que 
há uma suspeita de que Isso possa acontecer 
ou talvez tenha acontecido._ 

Queria me permitir, se V. Ex' permitir o gcm-
cbo, dizer que hoje em São_ Paulo começa 
a se registrar reclamações em i'elação ao plaw 
no de expansão da Telesp- nome da conces
sionária paulista de telefone- ela vendeu. car
nês no Plano Cruzado por preço fiXO, sem 
seguida esses preços foram reajustados, a~ 
pulação subscritora do plano comp~aram e 
os telefones, de um modo geral, não foram 
entregues: o austre presidente dessa compa~ 
nhia em São Paulo, que nos defere muita atenw 
ção. Dr. Inácio de Jesus, ele explica que sim
plesmente as verbas de investimentos foram 
cortadas. O dinheiro foi arrecadado no plano 
de expansão, mas depois não foi deVOTvido
em forma de verbas de investimentos. E não 
há como ampliar os terminais·sem aumentar 
o número de estações, E nos-vemos aí um 
exemplo de cons_umldor, perante o serviço pú
blico, mal atendido. Eu me perg"iltito: qual é 
a solução para um caso desses? Vamos à Jus
tiça? E Se a Justiça der ganho de causa,_ o 
que se vai fazer com essa sentença, com esse 
acórdão? Que desfecho? Q.Ja] o desdobra
mento? Então, -estamos sentindo, hoJe, no 
Brasil, ·um novo questionamento ~e~ de cer
ta forma. faJência dos serviços estatais destina~
dos ao público. É claro que Um exEmlplo dis~. 
nós temos na área de saúde .. de previdência 
soci_a_l, quase todo o cidadão que não seja, 
digamos, um assalari?ldo em conting_ências 
muito modestas, já tem o seu plano de saúde 
particular em alguma entidade do SegUro -
saúde, entidade privada, porque os serviços 
públicos não estão dando atendimento. ~a 
escola pública, o ensino parti cu] ar está suprin
do o Estado. Na área de,_segurança ·pública 
- um problema em sao Paulo dramático, 
desesperador de traumas individuais suces
sivos, eu tive a minha casa invadida por assal
tantes, quando era Procurador-Geral da Jus
tiça - por aí os Senhores. têm uma Idéia. 
Numa área de segurança pública ninguém 
mais pode dispensar os serviços de vigilantes 
particulares. Então, todas essas quest_ões 
mostram as dificuldades do encaminhamento 
dos problemas administrativos do consumi
dor, através de organlsmos do Estado, crian
do, realmente, uma perplexidade para a qual 
eu não tenho a resposta. 

O SR -Senador, V. f.Xf tem 
mais alguma pergunta? 

O SR. o _ ,_--,-:-:.--Apenasumapergunta 
raPidinha. SOb rê~ .Quésfão de ãlím~ntos certa
m~nte é um dos mais sérios, tambéfTl falta 
c;l~_autoridade [to __ .Br~niio -te:rri u~· ~ódigo 
brasileiro de. alimentos. Q\.Jer dizer, vamos_ fa~ 
zer Uma ótimã lei, uni.ã-boa lei, um bonl cóClig"o 
do consumidor, _mas ~m wn código que defi
na-as quantidades de corantes. _que ·tipos de 
corantes; a composição qufmica, a quantidade 
de produto, classificação, quer dizer, ele vai, 

-na parte de alimento, ser pouco usado porque 
n_ãO há um parâmetro_ através de um código. 
Talvez não seria oportunidade Se forçar a feituw 
ra desse cÓçligo çle alirl}ento? _ -

O Sr. PAULO FRONTIN - Se V. Ex' me 
permitir uma opinião sincera, acho que Seria 
cabível fazer um código de alimentos e não 

-rrliSúir'â-lo no código de consumidor. Acho 
que o código do consumidor ele é, fundàmen
talmente, uma lei que deve durar, e acretido 
que em matéria de aUmentos deve ser mais 
ftexivel, devido à modernização freqüente que 
há éirtâecorrência da alta tecnologia que há 
nessa área. Então, acho que um código de 
allmentos merecia ser uma lei a parte, que 
seria mais facilmente mutável e s6 se modifi
caria o próprio código; e certamente u.rn códi
go de alimentos vai fazer intensa remissão a 
regulamentos adminístrativos. De ·modo que 
acho que a legislação é necessária, mas na 
rtünha visão pessoal eu acho que_ não seria 
interessante colocar isto no código do consu
midor. 

d~SR. PRESIDENTE "{João Menezes) -
Tem a palavra- O Relator, o Senador Dirceu 
Carneiro. 

O SR PIRCEU CARNEIRO (Relator)- Sr. 
Presidente, Srs. Sen_~dores, austre depoente, 
queria tratar de três questões, basicamente. 
Eu faria na totalidadejáa_s questões. Primeiro, 
nóS gostariíamos de ouvir uma apreciação 
mais ·espe61ica, do ponto de vista da nossa 
elaboração aqui, pelo Senado, deste código, 
sobre a Questão mais geral do Código Penal, 
das penalidades, das_ CJ11estões doutriná_ria:s 
que V. EX' fez referências. s_e pudéssemos es
pecificar um pouco mais essa questão,~ cho 
que seria_bem interessante para que nós adi~ 
danássemos, aqui, ~ reflexã~ dess~ questão.~ 

A Outra era, embasado_ na sua experiência, 
_ vívida já durante todo esse tempo, algumas 

colocações sobre a ques~o das_ ~esÇJb,J.ções: 
. dos tdbunªis de justiça a respeito dessa QUes
tão do julzado de penquenas causas. Apro-:. 

- fuhdar um pouco mais porque acho que seria 
muito _interessante, aqui, para_ o noss.o acervo 
e para a nossa reflexão. E a terceira questão 
é sobre essa parafernalha de dispositivos exis
tentes. Segundo alguns depoimentos aqui são 
mais de 400, qué c_diiem respeito a .questãO 
de _defesa do cons_umi<:lor ou relativo a isso. 

-Se_eSte._c.ódigo, pela sua experiência, esse pro~ 
posto pelo Codecom, ele revoga, em parte 
ou na totalidade QU el~ pode revogar ou é 
conveniente revogar 9u tem aspectos que não, 
de_ssa legislação Oj.lmerosa que ~e aí.~ E,: 
paralelamente à legislaç_ão os órgãos. É passi
vei com esse Có{tigo extinguir órgãos ou quem 

sabe unificá-lps, ou tratá-los de outro modo, 
visto as _observações do Senador Camata, de 
que há :Superposição, -que há espaços vaziOs, 
etc. _ _ _ _ 

O SR. PRESlPENTE (João Menezes) -
Tem a palavra para responder Dr. SalvadOr, 
e eu peço que o faça dentro da sua capacidade 
de inteligência um resumo. 

O SR -_Em relação a parte penal, Sena
dor Dirceu Carneiro, eu fiz uma colocação de 
que é preciso modificar o crltério de responsa
bilidade penal. Acho que o Código PenaJ auto
riza isso no sentido de se prever a responsa
bilidade de promissão sem adoção desse cri
tério, como eu disse, continuaremos pegando 
no crime chamado preposto, o balconista, o 
gerente de supermercado. 

O SR PIRCEU CARNEIRO (Relatpr)- Mas 
isto pode ser o nosso código explicitado de 
forma mais clara, mais eV_i_d~nte,__ ~m contra-
diZer 6 CódigO Periã.!? -

O SR. - Acreditç que sim. Mas pondero 
a V. Ex' ·que tenho exposto_ e __ debatido essa 
questão com estudio~os do Direito Penal e 
en._col1t!Q re~stências tremendas. Parece que 
hoje o ProfessOr estará aqui, c_ertamente ele 
discordará dessa idéia minha, No detalhamen· 
to, eu acho que, quanto às fi9;uras penais a 
lei de economia popular prevê condutas satis-
fatoMm.ente. _ _Q__ Código Pe_nal entre~: a &Qura 
do estelionatO. _que é muitq 8fT!pla, __ a frauCie 
ao _comércio e as figu_ras de faJsidade docu
mental, falsidade ideológica, praticamente_ dá 
cob_ertufa a iSso. O Código Penal, por eXemplo,· 
tem cUsposições na m?ltéria de qimes .contra 
a saúde n~ comercialização de produtos que 
sejarrl nocivos· à sa"úde, a figura penal existe. 
No entanto, nós não conseguimos, digo isso, 
me permite, como Promotor Público, não se 
consegue processar senão aquela pessoa que 
está. ali mai~ em con~to com Q público. Nun~a 
se chega nos grandes mentores dessas con
dutas quando elas existem. De rJ!09o que, te~ 
nho a impressão, de que a legislação penal 
deveria caminhar, não tanto por criar novos 
tipos penais, mais Por moi:ifficar-se aquele criw 
térlo de t:esp9nsabilidade de modo que se pos
sa reSponsabilizar por omissâõ-o alto escalão_ 
de uma empr~sa --que, omitindo-se, permite 
que, no âmbito daquela empresa, o Consu~
mi dor- seja _lesado. Em _segundo lugar acho 
que iStO foi· posto no ãnteprójeto do Código, 
elaborado no Conselho como um adenda as 
sugestões dos Srs. j~ri~, deye~se permitir 
que_ao ser proposta unla ação penal pelo Mi
nistério Público, em fazão de uma infração 
penal .30 cOn.Surrj.idor ,_seja -defertda ao jUiz tima 
medida cêi!Jtelar de afastamento dos dirigen
tes da empresa ou pelo menos de um diri
gente. E isto está no anteprojeto que o Conse
lho Nacional votou. Foi colocada uma emenda 
que discutimos e passou, _ __ -· 
__ Então, o que ell digo é o seguinte: o Promo
tor_ Público apresenta a denúnci_a_ e pede, como 
medid~ cautelar incidental, que o administra
dor responS"ãvel por-aquela área que ás consu
midores estão sendo lesados seja afastado, 
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seja nomeado um fnterventor judicial para res
ponder por aquela área. 

E se a empresa tiver todOs oS dil-i9ei11:es 
envolvidos desse jeito, ou for uma empresa 
que tenha _um só administrador, o que pode 
acontecer nas sociedades limitadas, que o Juiz 
substitua esse administrador. 

Neste texto do Projeto de Lei n"' 97 acredito 
que não exista essa previsão, isso foi encartado 
no -estudo dos judstas quando foi votado no 
Conselho Nacional. 

Em terceiro lugar, a legislação penal mere
ceria uma consolidação, um enxugamento, as 
penas podem ser modernizadas para o figu
rino da Constituição da República. 

A nossa Constituição --e· isso o Conselho 
Nacional também acrescentou no anteprojeto 
- a nossa Constituição prevê penas alterna
tivas? Prevê em tese parqué o detalhamento 
tem que ser dado por lei. Mas a Constituição 
da República, no art. 59, das Garantias Indivi
duais, ele claramente diz que o direito penal, 
as penas não passam da pessoa do delin
qOente, mas o Direito Penal deve se moder;. 
nizar através da prestação social alternativa, 
de penas de multas e outras sanções que estão 
no texto constitudonal. Acho que é isso _que 
deve ser pensado na parte penal. 

É evidente que nós não podemos, hoje, com 
a crise do sistema penitenciário, fechar os 
olhos ao fato de que talvez o regime de reclu
são, de segregação deve ser restrito àqueles 
infratores que tenham maior periculosidade 
física. 

Então, o delinqüente do crime econômico, 
ele deve ser tolhido na sua capacidade de pra
ticar infrações através do comércio, de rela
ções de consumo. É isso. 

Continuando a resposta e tendo em vista 
a pressa que me foi solicitada, penso que na 
parte do juiza do de pequenas causas, a Consti
tuição da República permite que os tribunais, 
por resolução,- disponham sobre a organiza-
ção judiciária. -

Eu não sei invocar de --memória o artigo, 
mas tenho certeza que a Constitufção da Re
pública diz isso: "Cabe aos Estados legislar 
sobre a organização judiciária e a fniciativa 
é dos Tribunais de Justiça". 

Então, penso que umá a1ternativa - ress.al
vando o risco_ de ser considerado inconsti
tucional - mas uma alternativa seria colo
car-se neste C6cligo que a legislação estadual 
de organização judiciária, por·proposta do Tri
bunal de Justiça, enfim; atendidos esses as
pectos, disciplinasse, com as peculiaridades 
locais a execução de sentença proferida no 
juizado de pequenãs causas. 

Como Sabenlos,~ o jUizado de pequenas cau
sas_ só não pode proferir sentença condena
tória. Essa sentença condenatória teria o pro
cesso de execução regido por uma lei de orga
riizil.ção judiciária que poderia ser proposta pe
lo respectivo Tribunal de Justiça. Esse é o 
m_gl.! entend_imento. 

Penso que se possa argüir que uma norma 
de execução de sentença condenatória não 
é de relação ao judiciário. Mas a decisão disso, 
como é questão constitucional será decidida 
pelo Supremo, a decisão disso certamente se
rá feita também com ponderações de ordem 
política, de aspectos práticos. 

Mas, outra solução equivalente pode ser fei
ta, pode ser pensada para que _o juizado de 
peqüenas causaS tenha o processo de execu
ção porque, hoje, ele só tem a parte do pro
cesso de conhecimento até a sentença conde
natória e, portantO, é uma lei de pequenas 
causas truncada ao meio. 

Fmalmente, a parte referente a essa multipli
cidade de dispositivos legais eu confesso a 
V. Ex• que não pensei neste assunto mas acho 
uma 6tima sugestão. _No momento que se 
redigts_se _Yril projeto de Código do Consu
midor, como já há aqui no Senado, ter o cuida
do, e o Senado tem aparelhagem para isso, 
tem conheclmento científicos, jurídicos e tem 
equipamento eletrônico para isso no sentido 
de se pensar a legislação que existe para que 
ela fosse revogada expressamente. 

Então, revoga-se o artigo tal da lei tal, e 
o que não se revoga não se sabe, com segu
rança absoluta, se está em vigor. No caso, 
eminente Senador Dirceu Carneiro, acho que 
é.uma sugestão brilhante de V.~ 

O SR.. PRESIDENTE (João Menezes)- Dr. 
Salvador, queríamos agradecer aqui a expres-

são que V. 5' fez aqui, as respostas dadas 
e acho que trouxe alguns esclarecimentos pa
ra o Código do Consumidor. 

Eu, particularmente, acho que deveríamos 
ter um Código do Produtor seria, talvez, no 
meu entender mais eficiente que o Código 
do Consumidor. O consumidor é a multidão 
e o produtor é a parte que atende a multidão. 

E V. S' falou, realmente, em um assunto 
interessante que é a questão penal. _Enquanto 
não houver uma questão penal nóS nã9·che
gamos a nenhum resultado. 

Nós mesmos já apresentamos aqui no Se
nado um projeto de lei, alterando um dispo
sitivo do Código Penal para incluir crimes refe
ren~s a e_sses praticados pelo consumidor ou 
pelo produtor. Tem ·dado uma Qritã. terrível 
e eu tenho recebido reclamações de todos 
os setores, enfun, críticas as mais terríveis te
nho recebido. Mas vou contiitUar a luta-r por 
esse assun_to porque acho que enquanto não 
houver uma_ maneira restritiva nós não canse-. 
guiremos nada; os resultados serão completa
mente negativos. 

O Senador Alexandre Costa falou na multi
plicidade dos órgãos que aí estão. São mesmo 
enormes, imensos e V. Ex" diz que só atendeu 
60 mil e tantos telefonemas só no Procon. 
E não adianta porque não tem condições de 
se estabelecer uma norma coercitiva para evi
tar o abuso ou o direito - a gente não sabe 
bem se é o direito ou se é o abuso. 

Então,_ parece-me que esse assunto seria 
fundamental porque ao invés de partirmos do 
consumidor nós partiríamos ao produtor. Por
que se o produtor não regulariza, como citou
se aqui o caso_ até da energia elétrica, se não 
tef? uma norma e uma penalidade para o 
produtor, vai especar nas costas do interme
diário, do funcionário, como V. Ex" acabou 
de, com muita proficiência, aqui explicar. 

Mas, isso é- apenas uma digressão à parte. 
Eu quero agradecer a presença de V. s~. 

a colaboraçã~ que está dando, para ver s_e 
levamos a frente esse Código do Consumidor. _ 

(E$tá encenada e nossa reunião e mar
cada outra para o próximo-dia de sessão 
orcDnária.) 
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